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Zápis z jednání VV ČSJ 
Čtvrtek, 15. března 2018 – YC CERE, Praha 4 - Podolí 

 

Přítomni: Bauer, Fantová, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Sünderhauf, Vašík 

Omluveni: Maier 

KK: Švec  

Host: Skořepová 

 

  

1) Projednání zápisu 

 

 

Zápis schválen bez připomínek. 

 

 

 

K úkolu 18-02 (Připravit smlouvu na poskytnutí půjčky od ČSJ posádce 49er FX Sára 

Tkadlecová / Dominika Vaďurová s tříletou splatností): 

Úkol splněn. M. Soušek informoval, že smlouva je uzavřena. 

 

 

2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ 

 

Z důvodu, že M. Maier byl v době konání VV na ME Finn, poslal svoji zprávu členům VV 

písemně. Výkonný výbor vzal tuto zprávu na vědomí. Zpráva hlavního trenéra je přílohou 

tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er a SpS. 

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody  

 

T. Musil – KVS – představil projekt spolupráce s Ianem Clinganem. Výkonný výbor vzal 

předložené informace na vědomí. Projekt spolupráce je přílohou tohoto zápisu.  

 

VV jednohlasně schválil návrhy nominací ALT Laser a trenéra SCM Laser předložené 

předsedou KVS, následovně: 

 

MEJ L.47, 7. - 14. 4. 2018, Řecko (Patras): 

Kateřina Švíková, Bára Švíková, Klára Himmelová, Jiří Himmel, Vítězslav Moučka 

 

MEJ Lar U19, 7. - 14. 4. 2018, Maďarsko (Balaton): 

Bára Košťálová, Lucie Keblová, Benjamin Přikryl, Andrew Lawson 

  

 

ME Las, Lar M+W, 5. – 12. 5. 2018, Francie (La Rochelle): 

Las: Viktor Teplý, Štěpán Novotný, Jakub Halouzka; Lar: Benjamin Přikryl, Vítězslav 

Moučka, Martina Bezděková  

 

MS Lar M, 18. - 24. 6. 2018, Německo (Kiel): 

Benjamin Přikryl, Vítězslav Moučka 
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MSJ L47, 9. - 17. 7. 2017, Polsko (Gdynia):  

Bára Švíková, Klára Himmelová, Markéta Bauerová, Jiří Himmel 

 

MSJ Lar, Las U21, 17. – 24. 8. 2018, Švédsko (Bastas): 

Mario Nuc 

 

MSJ Lar U19, 18. - 25. 8. 2018, Německo (Kiel): 

Kateřina Švíková, Bára Švíková, Bára Košťálová, Lucie Keblová, Benjamin Přikryl, 

Vítězslav Moučka 

 

 

4) MČR 2018 

 

Nebyly předloženy žádné informace. 

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2018 

 

VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 13. 3. 2018. 

 

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ 

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČOV, které se 

konalo 13. března 2018. 

 

VV jednohlasně schválil nominace kandidátů do následujících funkcí Českého olympijského 

výboru: 

JUDr. Alexander Károlyi – nominace na Ombudsmana ČOV 

Jiří Adam - nominace na předsedu Revizní komise ČOV 

Petr Ditrich - nominace na člena Revizní komise ČOV 

 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat ve stanoveném termínu návrhy kandidátů na ČOV. 

 

VV obdržel žádost Borise Živného o poskytnutí bezúročné půjčky od ČSJ ve výši 700 000,- 

Kč na nákup nové lodě 49er FX pro posádku ženského skifu 49erFX CZE777 V. Živná – K. 

Živná. Vzhledem k tomu, že v současné době B. Živný již půjčku od ČSJ čerpá, rozhodl 

Výkonný výbor jednohlasně o poskytnutí půjčky ve výši 300 000,- Kč s tříletou splatností. 

VV ukládá M. Souškovi připravit smlouvu na poskytnutí půjčky B. Živnému od ČSJ s tříletou 

splatností. 

 

 

7) Různé 

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informace z tradičního semináře národních 

rozhodčích, který se konal 3. - 4. 3. 2018 v Třemošnici. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto 

zápisu. 

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – předložil návrh úprav směrnice D3, která by měla nabýt 

účinnosti dne 1. 1. 2021. Stávající rozhodčí mají platnou kvalifikaci do 31. 12. 2020. 
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Prodlužování kvalifikací rozhodčích na období 2021-2024 bude probíhat podle nové směrnice 

D3 verze H. VV předložený návrh úprav směrnice D3 jednohlasně schválil a ukládá R. 

Vašíkovi nové znění směrnice D3 zveřejnit na webu ČSJ v sekci dokumenty. 

 

VV jednohlasně schválil nominace funkcionářů na MČR v roce 2018 (viz příloha v zápisu z 

jednání KR). 

 

VV vzal na vědomí nominace rozhodčích na významné závody v roce 2018 (viz příloha v 

zápisu z jednání KR). 

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o tom, že v termínu 26. – 27. 5. 2018 se 

uskuteční na Nových Mlýnech ve spolupráci se Slovenským svazem jachtingu výcvik 

rozhodčích soudců (Judge). 

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal návrh, aby VV ČSJ předložil na Valné hromadě 

ČSJ, která je svolána na 17. 3. 2018, návrh následujícího usnesení: 

 

„Níže uvedené národní asociace lodních tříd a lodních skupin a sportovní oddíly, kluby a 

tělovýchovné jednoty získaly členství v ČSJ podle znění stanov ČSJ platného před 30. 1. 

2016: 

AVIA Praha TJ (1105), Oddíl jachtingu TJ Kyje (1106), Oddíl jachtingu TJ Spoje (1110), 

Royal Yacht Club (1114), Yacht Club ROSO Praha (1116), Pražský klub lyžařů (1117), SK 

VAPP (1118), Yacht Club Actinet (1127), N.A.S.Yacht Club (1128), SK Radost (1129), SC 

Jansport (1132), TJ Albatros Praha (1133), Yach Club Staré Město Praha (1137), Mulda Klub 

(1143),  Klub vodních sportů Kralupy (1204), JO TJ Spartak Příbram (1210), Club 17 (1217), 

SC Capriccio (1221), OJ. TJ Koh-i-noor České Budějovice (1303), Yachtclub Lipno (1308), 

Jachetní klub Slavia VŠ Plzeň (1413), SK PASÁT námořní jachting (1520), Yacht Sportovní 

klub Boží Dar (1525), YC Píšťany vodní sporty (1612), Wind Surf Club Nechranice (1613), 

Jachetní klub Příšovice (1704), Yacht club Jablonec nad Nisou (1707), Yacht club Rozkoš 

(1802), TJ Lanškroun - Vodní sporty (1903), YC Lanškroun (1908), Yacht Club Pasohlávky 

(2107), Jachtklub Královopolská Brno (2108), YC Námořní jachting Brno (2113), Jachtklub 

Uherské Hradiště (2302), SK Lodní sporty Zlín (2305), Yacht Club Slezan Opava (2406), 

Jacht Klub Slavia Havířov (2418), Yacht Club Slezská Harta o.s. (2420), Silesia yacht club 

(2422), ALT ORC (7009), Asociace Match a Team Racing v ČR (7027), Asociace Lodní třídy 

Café 24 (7028), Asociace Kajutových plachetnic (7030), Asociace lodní třídy Bavaria 42 

Match (7034), ATL D One (7041), ALT Longtze Premier (7042) 

Tyto uvedené subjekty nepředložily ČSJ souhlas s novými stanovami ČSJ a prohlášení o 

splnění povinnosti dle čl. VI., odst. 12 platných stanov ČSJ, a to ani k dnešnímu dni, přestože 

ke splnění této povinnosti byly několikrát vyzvány. Tímto nesplnily základní povinnost pro 

zachování jejich členství v ČSJ (dle čl. XVIII. odst. 2 platných Stanov ČSJ), a z tohoto 

důvodu Valná hromada ČSJ potvrzuje, že všechny tyto subjekty již nadále nejsou členy ČSJ.“ 

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o dokončujících pracích na novém webu 

ČSJ. 

 

E. Skořepová – PR – informovala o průběhu veletrhu FOR BOAT, který se konal v termínu  

9. – 11. 3. 2018 na výstavišti v Letňanech. 

 

Výkonný výbor vzal na vědomí přehled práce PR manažerky za leden a únor 2018. Dále vzal 

VV na vědomí plán práce na březen a duben 2018 (viz příloha tohoto zápisu). 
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Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o závěrech ze schůzky Trenérsko-metodické komise 

ČSJ ze dne 27. 2. 2018. Zápis z jednání TMK je přílohou tohoto zápisu. 

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o tom, co vše se podařilo za dobu od 1. 4. 2017 

umístit na portál Jachtařské akademie. Dále podal informace o proběhlých devíti seminářích 

(viz zápisy v příloze). 

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o tom, že se 27. – 29. 4. 2018 v Czech Sailing Centru 

na Nechranicích bude konat Praktický seminář pro trenéry II. a III. třídy. Více informací 

obsahuje pozvánka, která je přílohou tohoto zápisu. 

 
R. Smetana – KLM – informoval o tom, že se na konci května 2019 bude konat na Lipně 

v Černé v Pošumaví ME lodní třídy Fireball.  

 

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o tom, že 24. 2. 2018 se v Brně, v klubovně LS 

Brno uskutečnilo školení a doškolení členů HZS ČSJ v rámci Jihomoravského kraje. 

Dále informoval o tom, že 10. 3. 2018 se konalo v klubovně Jacht Klubu Plzeň školení HZS 

pro záchranáře a asistenty z Plzeňského a Karlovarského kraje. Zpráva o proběhlých 

školeních HZS ČSJ je přílohou tohoto zápisu. 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 19. dubna 2018 v YC CERE.  

 

Seznam příloh zápisu: 

1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ – únor 2018 

2. Zpráva trenéra 29er SCM – únor 2018 

3. Zpráva trenéra SpS – únor 2018 

4. Projekt spolupráce s Iaenem Clinganem 

5. CV Ian Clingen 

6. Zápis z jednání TMK 

7. Proběhlé akce Jachtařské akademie 

8. Obsah portálu Jachtařské akademie 

9. Pozvánka na praktický seminář pro trenéry II. a III. třídy 

10. Zápis z jednání Komise rozhodčích 

11. Přehled PR leden - únor a plán březen – duben 2018 

12. Zpráva o školeních HZS ČSJ v roce 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                             Zpráva hlavního trenéra       
                          
V únoru byla aktivita našich jachtařů ze skupin RD – A,RD – B a SCM velmi dobrá. Většina 

z nich byla značně aktivní a jejich příprava byla vedena na vysoké sportovní úrovni. Je 

opravdu potěšující, že téměř všichni vzali přípravu na sezonu jako prioritní a ve spolupráci s 

trenéry a svými tréninkovými skupinami se připravují podle předložených plánů a jejich 

příprava je velmi kvalitní. Leden a únor v tak aktivním nasazení jsme tady ještě nikdy předtím 

neměli a je vidět, že aktivita pro mnohé ze závodníků směřuje směrem k olympijské 

kvalifikaci v Aarhusu a zároveň naše juniorské skupiny jedou na plný plyn. 

 

RD – A                    
Ondra Teplý- se po návratu z Miami věnoval regeneraci a fyzické přípravě v Brně.    

Od 8. února se připravoval se svojí tréninkovou skupinou v Cadízu v delším tréninkovém 

bloku. Cadíz , kde bude ME, je jeho letošním prvním vrcholem. Absolvoval také regatu 

Andalusian week, kterou pojmul pouze tréninkově. Ondra je velmi dobře fyzicky připraven a 

jeho jachtařská příprava má punc nejvyšší kvality. Také jeho jachtařská skupina je vysoce 

kvalitní.                                                                                

 

Viki Teplý- také Viki se po návratu z Miami věnoval regeneraci a fyzické přípravě převážně v 

domácím prostředí. Od 14. února na Mallorce, kde absolvoval tréninkový camp s holandskou 

skupinou. Viki jede podle plánu a jeho aktivita je na vysoké úrovni.   

                                  

Karel Lavický- Karel se v lednu přesunul do Cadízu a až na malé přestávky denně trénoval s 

mezinárodní skupinou. Několika týdenní trénink v podmínkách, které Cadíz nabízí, byl pro 

něj určitě velmi přínosný. Andalusian week absolvoval jako tréninkový závod. Fyzicky je 

Karel připraven velice dobře a jeho zimní tréninkové nasazení bylo na vysoké úrovni. 

                 

RD – B                   
Štěpán Novotný - Štěpán usilovně pracuje na své fyzické kondici a je nyní relativně lépe 

připraven než v minulých letech, jeho tolik diskutovaná tělesná váha se malinko zvedla, ale 

ještě to stále není to pravé. Také on, ale vzal zimní přípravu poctivě a absolvoval dva bloky 

tréninků na Gran Canarias se svojí tréninkovou skupinou. Jeho první regatou letos bude 

Palma. Momentálně je znovu na dalším trénink campu na Gran Canarias. 

 

Jakub Halouzka - Kuba absolvoval začátek února v ČR, kde se věnoval fyzické přípravě a 

současně se připravoval technicky na přesun na Palma Mallorcu, kde absolvoval první  

trénink camp s holandským a estonským týmem. Kuba zůstává zde na další tréninkové campy, 

které budou následovat pod vedením Michala Smolaře s SCM týmem. Také Kuba ale musí 

zlepšit svojí fyzickou připravenost. 

 

Martina Bezděková – Martina strávila zimní období v Cádízu, kde se připravovala pod 

vedením svého trenéra v několika tréninkových blocích. Zaměřila se na fyzickou přípravu a 

její kondice se nyní rapidně zlepšila. V jachtařské přípravě je zlepšení také znatelné. 

Absolvovala Andalusian week jako přípravný závod v rámci svého tréninkového bloku. Také 

Martina se přesune na Palma Mallorcu k dalšímu tréninkovému campu s následující regatou. 

 

49 FX  - Naše jachtařky Dominika Vadurová a Sára Tkadlecová byly taktéž v Cádizu na 

tréninkovém campu, kde se připravovali na letošní sezonu. Naše dámy pilují techniku na 49 

eru. Jejich příprava se sparing partnery je na dobré úrovni. Fyzická kondice je také dobrá. 

Nyní se již přesunuly na Mallorcu, kde absolvují další trénink camp a regatu Princessa Sofia 



Veronika Živná a Kateřina Živná se po návratu z Miami připravují na Lago di Garda pod 

vedením svého trenéra. Děvčata na 49 eru začínají a jejich snahou je se připravit tak, aby se 

pokusily v této sezoně absolvovat Aarhus – olympijskou kvalifikaci.               

 

Nacra – Posádka Koštýř/Kulhánková – stále čeká na objednaný set Nacra od výrobce a 

zatím se připravuje individuálně pod vedením svého trenéra. Také jejich cíl je kvalifikace v 

Aarhusu.            

              

SCM Laser 

Zimní příprava pod vedením Michala Smolaře a Johany Rozlivkové byla vedena směrem k 

prvnímu Campu na Mallorce, který jako první akce sezony byl podle plánu uskutečněn v 

plném rozsahu. Účast členů SCM a jejich aktivita i v chladných podmínkách byla určitě 

přínosem a tréninky vedené trenéry, byly dobrým startem do nové sezony. Druhý camp 

následuje v březnu. SCM skupina má bezva partu a jejich aktivita je příkladná. 

 

SCM 29 er – Také skupina pod vedením Davida Křížka absolvovala již tradiční soustředění v 

Chorvatském Zadaru. Přes velice chladné podmínky se akce uskutečnila a vydařila. Některé 

závodníky ovšem zimní podmínky od cesty do Chorvatska odradily.  Přesto, ti, co na trénink 

camp dorazili, si zatrénovali a jejich příprava byla na dobré úrovni. 29Er má nyní několik 

zcela nových posádek a jejich aktivita v přípravě je určitě potěšující. 

 

SPS – pod vedením Tondy Mrzílka měla v plánu trénink camp ve Španělském Torrevieja, 

které se ovšem z důvodu malého počtu přihlášených nakonec neuskutečnilo. 

 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat členům našich teamů za předvedenou aktivitu a jejich 

tréninkové nasazení a byl bych velmi potěšen, kdyby nám již brzy přivezli dobré výsledky a 

potěšili nejenom sebe ale i jachtařskou veřejnost.       

 

 

 

 

 

 

 

            

             

Cadiz                                                            Michael Maier 



 Sportovní centrum mládeže 
 Lodní třída 29er 
 David Křížek - trenér SCM 
 3. března 2018 

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 02/2018 

V chorvatském Zadaru proběhlo úvodní soustředění lodní třídy 29er. V jachtařském centru 
pro dvouposádkové plachetnice jsme absolvovali celou řadu akcí, ale letošní rok byl 
jednoznačně nejchladnější. Již před odjezdem hlásila předpověď sněžení a velmi nízké 
teploty. Po konzultaci s místními jachtaři jsme se nakonec přeci jen odhodlali a vydali se na 
cestu. Svou roli také hrálo zamluvení člunu a zaplacené ubytování. Cesta byla náročná, ale 
všichni ji zvládli. Do dějiště dorazili 3 posádky - Jára Čermák a Petr Košťál, Adam Ott a 
David Muzikář a Áňa Milerová a Jan Pokorný. Cestu na poslední chvíli odřekly dvě posádky 
- Matěj Vítovec a Martin Krsička a Lukáš Krsička a Michal Krsička. Posledně jmenovaná 
začínající posádka měla k odřeknutí pádné argumenty, protože začínat v mrazu a ledové 
vodě, by mohlo mít následky i pro další průběh sezóny.
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Úvod akce byl zaměřen na přípravu, hodnocení, plány atp. První dva dny tréninku na vodě 
byly velmi přínosné. Teplota sice kolísala mezi 0-1°C, ale svítilo sluníčko a vál velmi příznivý 
a poměrně stálý vítr. Následující den zahalil Zadar po dlouhých 6 letech sníh, ale v dalších 
dnech už se opět trénovalo. Teplota vyšplhala až k 10°C. Sice začalo pršet, ale zima už 
rozhodně nebyla. Poslední den byl naprosto dokonalý. Střední vítr a průběžně se zvyšující 
vlny. Ideální trénink na úvod sezóny.


Smůla opět provázel posádku Adam Ott a David Muzikář. Ti kvůli zranění předčasně opustili 
podzimní Gardu a nyní je provázelo nachlazení, které si přivezli již z domova. Nakonec se 
rozhodli odjet domů. Oba nicméně hodně pomohli se zpracováním nových videí (celé je to 
jejich skvělá práce) a Josef Muzikář pořídil nádherné záběry z dronu, které jsme pak mohli 
na brífinku analyzovat.


Celkově lze tedy akci, i přes nepřízeň počasí, považovat za velmi přínosnou. 


Regaty a soustředění: 

Zadar, CRO - 25. února - 3. března 2018


Hodnocení posádek: 

Jára Čermák / Petr Košťál - posádka má za sebou pouze jednu sezónu na 29eru. Proto 
potřebuje na rozjezdění více času. Nicméně s každým tréninkem byla patrná progrese. 


Hodnocení dalších posádek až po soustředění a regatě na Lago di Garda.
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29er - 
Soustředění 
SCM - Zadar 
CRO 2018 

  



Hodnocení české flotily lodí třídy 29er (48%)


Byl vypracován hodnotící systém pro porovnávání vybavenosti a kvality lodí jednotlivých 
posádek. Cílem je názorně poukázat na slabá místa ve výbavě a motivovat závodníky k 
obnově materiálu. Co se týče závodníků SCM, tak je situace poměrně slušná a díky dalším 
nákupům vybavení se bude ještě zlepšovat. Hodnocení ještě není kompletní a na dalších 
akcích bude postupně doplňováno.


Stejný systém je použit pro osobní hodnocení závodníků Sportovního centra mládeže. Díky 
tomu můžeme lépe odhalovat slabiny a zaměřit na ně konkrétní tréninkové cvičení.





Za SCM 29er vypracoval trenér


	 	 	 David Křížek
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Zpráva trenéra SPS za únor 2018 
 
 
Během února byly hlavními úkoly:  
 

 V plánu bylo soustředění v Torrevieja, ale přihlásili se jen 3 závodníci, tak se akce 
neuskutečnila 

 Platby záloh pořadatelům MS a ME 
 Příprava a účast na jednotlivých akcích první poloviny sezóny 

 Účast na schůzi SÚ 

 Přednášky Jachtařské akademie  – Navigace, Meteo, Řešení krizových situací na moři  
 Účast na schůzi TMK 

 Příprava materiálu na metodický film pro Jachtařskou akademii  

 Příprava akce Garda Meeting-ubytování, doprava, vleky 
 Zajištění ubytování na akci Scheveningen v květnu-změna termínu kvůli přístupnosti maríny 

 Účast na akcích Sportovec okresu Mělník a Sportovec Středočeského kraje – v okrese 1. cena 
„Trenér roku“ 

 
 
 
Tonda Mrzílek 
 
 

 
 



Projekt spolupráce s Ianem Clinganem

Ian Clingan se na základě zadání KVS během prosince 2017 až února 2018 
seznámil s personální strukturou ČSJ zejména v oblasti dětského, mládežnického 
a dospělého výkonnostního jachtingu. Na základě osobních rozhovorů s 
některými členy VV, profesionálními trenéry a dalšími členy ČSJ provedl analýzu 
současného stavu a zároveň Výkonnému výboru předložil případovou studii této 
oblasti Irské jachtařské asociace – asociace, která se v roce 2004 nacházela v 
obdobné situaci jako ČSJ nyní.

Na základě předložené zprávy KVS navrhuje pokračovat ve spolupráci s Ianem 
Clinganem s následujícím zadáním:

 Dále se seznámit s prostředím českého jachtingu a dopracovat analýzu 
současného stavu.

 Hlouběji se seznámit s prací profesionálních trenérů SPS a SCM a připravit
program jejich dalšího profesního růstu.

 Navrhnout úpravy stávající strategie podpory jachtaře na jeho olympijské 
cestě a tomu odpovídající změny struktury podpory SPS, SCM a RD – 
vyjasnění rolí KVS a Sportovního úseku v této oblasti.

 Ve spolupráci s příslušnými trenéry navrhnout a specifikovat program 
výcviku jejich tréninkových skupin včetně úprav rozvrhu celé sezóny a 
navýšení objemu přípravy závodníků s cílem zajištění jejich 
konkurenceschopnosti zejména v mládežnické věkové kategorie.

 Trenérské zajištění závodníků Laser Standard na přelomu programu SCM 
a členstvím v RD.

Ian Clingan je bezesporu jeden z mála v tuto chvíli dostupných světových trenérů
s bohatými zkušenostmi z budování systémů velkých i malých jachtařských 
asociací. KVS vidí ve spolupráci s ním unikátní příležitost posunutí systému 
práce ČSJ s výkonnostními jachtaři na vyšší kvalitativní úroveň. Proto KVS 
předkládá tento plán konkrétních akcí - kroků:

 Soustředění závodníků Laser Standard od 8. do 18. března na Mallorce. 
Zjištění individuálních tréninkových potřeb členů této skupiny a úvodní 
práce v těchto oblastech. 

 Soustředění závodníků Laser Standard od 29. března do 6. dubna na 
Mallorce. Předzávodní příprava a podpora při regatě.

 Soustředění SPS během roku 2018. Pozorování a supervize soustředění 
skupiny Optimist.

 Soustředění SCM 29er během roku 2018. Pozorování a supervize 
soustředění skupiny 29er.

 Soustředění SCM Laser během roku 2018. Pozorování a supervize 
soustředění skupiny Laser.

 Předložení finální verze analýzy stavu ČSJ, návrhu úprav strategie 
podpory jachtaře na jeho olympijské cestě a programu výcviku 
jednotlivých tréninkových skupin SPS a SCM do konce října 2018.



 Soustředění závodníků Laser Standard od 20. července do 12. srpna v 
Aarhusu. Předzávodní příprava a podpora mládežnických závodníků při 
MS – kvalikaci na OH. Poznámka: je třeba vyjasnit situace s omezením na 
1 trenérský člun na lodní třídu a zemi v rámci MS.

Tak jak se bude Ian seznamovat s jachtaři a trenéry ČSJ a stavem, v němž se ČSJ 
nachází, bude shora uvedený plán upravován a doplňován. Důležitým a 
pochopitelným požadavkem z Ianovi strany je minimální objem objednané práce,
a to 100 dní za rok 2018 při denní sazbě 350 Euro.

KVS věří, že společným úsilím Sportovního úseku a VV ČSJ, se podaří dále 
zvyšovat úroveň nasazení a profesionality celého výkonnostního jachtingu v ČR.

Připojujeme závěry z předběžné Ianovi zprávy ke stavu ČSJ:

We need to push hard to improve participation of young sailors in our sport.

In brief, the Pathway Classes need to be supported as well as possible financially 
and with high level coaching. The objective needs to be to create a World Class 
Program.
Pathway opportunities are:

 Strengthen the coaching team, up skill and install a high level of 
professionalism

 Create a core program with curriculum in each class
 Confirm classes and position of the 29er
 Separate the Laser classes
 Recognize RS Feva’s development and outline what is necessary to become a

pathway class
 Improve home training ethic
 Reduce winter non sailing time

Top Squad
1. Work on support strategies to bridge the gap between TT and TS
2. Put coaching in place for the classes that justify it, especially for B funded 

sailors
3. Create a strategy of the target classes you would like sailors to campaign 

Zapsal T. Musil 
8. 3. 2018



Ian	  Clingan	  
BSc	  Econ,	  Economics	  	  
	  

	  
	  
	  

17	  Rue	  du	  Chalutier,	  17440	  Aytré,	  France	  
+33671801788	  (M)	  ianclingan@hotmail.com	  

Profile	  
An	  experienced,	  organized,	  sailing	  coach/manager	  with	  a	  complete	  overview	  of	  campaigning	  at	  each	  
level,	  who	  has	  an	  eye	  for	  detail	  in	  the	  process	  	  
	  

• 24	  Years	  Coaching	  Experience	  (17	  of	  those	  for	  the	  Royal	  Yachting	  Association	  (RYA))	  	  
• Solid	  track	  record	  for	  progression	  of	  sailors	  to	  their	  potential	  
• 4	  Olympic	  campaigns	  coaching	  Olympic	  Athletes,	  3	  Coach	  Accredited	  Olympics,	  1	  Coach	  

Accredited	  Paralympics	  	  	  
• Supported	  talent	  to	  Paralympic	  Silver	  Medal	  2012,	  Olympic	  top	  10	  2008,	  5	  

Olympic/Paralympic	  World	  Medals,	  6	  ISAF	  Youth	  World	  Medals	  
• Extensive	  training	  through	  RYA/UK	  Sport	  Coach	  Professional	  Development	  
• Experience	  in	  running	  Professional	  coach	  development	  in	  local	  programs	  
• Familiar	  with	  large	  and	  small	  federation	  models	  as	  Coach	  and	  Manager	  

	  

Professional	  Experience	  
Singapore	  Sailing	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  2011-‐2016	  
Single-‐Handed	  Coaching	  delivered	  at	  youth	  and	  Olympic	  level.	  	  

• Coaching	  Radial	  London	  2012	  and	  Rio	  2016.	  SPEX	  Scholarship	  Coach-‐full	  time	  sailing	  program	  
with	  management	  responsibilities	  	  

• Perth	  2011,	  delivering	  results	  to	  qualify	  both	  the	  Radial	  and	  Standard	  for	  London	  2012	  
• SEA	  Games	  medals	  in	  both	  the	  Radial	  and	  Laser	  Standard	  in	  Myanmar,	  2013.	  Radial	  Gold	  	  
• Supporting	  Asian	  Games	  Medalist,	  Incheon,	  2014	  Laser	  Standard	  

	  
French	  Federation	  (FFV)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2011-‐2012	  
Radial	  Coach,	  pre	  and	  post	  2012	  trials.	  	  

• Sarah	  Steyaert	  London	  2012,	  16th	  
	  
US	  Sailing-‐Coach	  for	  49er,	  SKUD	  and	  Laser	  Radial	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2011-‐2012	  
Engaged	  as	  freelance	  coach	  working	  with	  youth,	  Olympic	  and	  Paralympic	  programs.	  

• Progression	  of	  Paralympic	  teams	  from	  12th	  (’07)	  to	  2nd	  (’11	  and	  ’12)	  in	  the	  SKUD	  Worlds.	  Silver	  
Medal,	  London	  Paralympics	  2012	  

• 4th	  Laser	  Radial	  World	  Championships,	  Mitchell	  Kiss	  16yrs	  (2	  yrs	  remaining	  in	  youth)	  
	  
RYA	  –	  Olympic/Paralympic	  World	  Class	  Program	  Coach	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2010-‐2011	  
Engaged	  as	  personal	  coach	  to	  Ed	  Wright,	  Finn,	  and	  as	  technical	  specialist/coach	  for	  the	  Mark	  2	  SKUD	  
Paralympic	  program	  

• Winner	  of	  Finn	  Gold	  Cup	  –	  under	  my	  guidance	  Ed	  was	  able	  to	  convert	  his	  previous	  Gold	  Cup	  
performances	  (6,	  7,	  3,	  26)	  to	  secure	  the	  title	  

• 6	  *	  Paralympic	  Medals	  –	  Including	  double-‐World	  titles	  
• Ran	  the	  technical	  development	  program	  for	  the	  Mark	  2	  SKUD	  in	  conjunction	  with	  the	  RYA	  

technical	  experts,	  resulted	  in	  significant	  speed	  edge	  over	  competitors	  
	  
Irish	  Sailing	  Association	  –	  Olympic	  Development	  Squad	  Manager/Coach	   	  	  	  2009-‐2010	  

• Management	  of	  Development	  level	  sailors	  programs,	  coaches,	  goal	  setting	  and	  support	  network	  
of	  specialist.	  Responsible	  for	  budget	  management.	  Lead	  in	  gaining	  technical	  clothing	  sponsor	  for	  
all	  Olympic	  and	  youth	  programs	  



• Development	  of	  Annalise	  Murphy	  from	  86th	  (’08)	  to	  8th	  (09)	  in	  the	  Radial	  Worlds,	  achieved	  
through	  close	  adherence	  to	  fitness	  program	  and	  intense	  1-‐2-‐1	  coaching	  

• Development	  of	  49er	  sailors	  Ryan	  Seaton/Matt	  McGovern	  from	  49th	  (’09)	  to	  30th	  (’10)	  in	  49er	  
Worlds.	  This	  was	  good	  progression	  for	  the	  team	  as	  they	  had	  no	  sparring	  partners	  and	  faced	  
increasing	  competition	  in	  2010,	  year	  2	  of	  the	  Olympic	  cycle	  

	  
RYA	  –	  Single-‐Handed	  Youth/Olympic	  Coach	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2001-‐2009	  

• Coached	  a	  combination	  of	  youth	  (’00-‐’05)	  Olympic	  development	  (’02-‐’04)	  and	  then	  progressed	  
to	  leading	  the	  World	  Class	  program	  (’04-‐’09),	  responsible	  for	  the	  holistic	  development	  of	  the	  
sailors	  as	  they	  progressed	  in	  their	  sailing	  careers.	  Acted	  as	  a	  mentor	  to	  newly	  transitioned	  
coaches	  who	  were	  previously	  sailors.	  	  

• Acting	  as	  head	  coach	  with	  program	  responsibility	  and	  assistant	  coaches	  during	  this	  period	  –	  
Management	  	  

• Development	  of	  2008	  Olympic	  representative,	  Penny	  Clark,	  from	  33rd	  (’05)	  to	  7th	  (’08)	  in	  the	  
Radial	  Worlds.	  Achieving	  the	  medial	  race,	  top	  10	  in	  her	  debut	  Olympics	  

• 4	  sailors	  in	  the	  top	  16	  at	  2008	  Radial	  World	  Championships	  
• Development	  of	  Andrea	  Brewster	  from	  68th	  (’03-‐Europe)	  to	  3rd	  (’08)	  Radial	  Worlds	  
• Supporting	  the	  delivery	  of	  6	  ISAF	  Youth	  World	  medals	  –	  3	  gold,	  3	  bronze	  
• Supporting	  2	  Radial	  Youth	  European	  titles	  

	  
RYA	  –	  High	  Performance	  Zone	  Manager	  (Eastern	  England	  Zone)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2000-‐2001	  
	  

Education,	  Coaching	  Certifications	  
University	  of	  Wales	  
BSc	  Econ	  (Single	  Honors)	  in	  Economics	  
	  
Coaching	  Qualifications	  

• RYA	  National	  Class	  Racing	  Coach	  
• International	  Certificate	  of	  powerboat	  operation	  
• RYA	  Powerboat	  Level	  2	  certificate	  
• RYA	  VHF	  certificate	  
• First	  Aid	  certificate	  

	  

Personal	  Interests	  
I	  enjoy	  outdoor	  sports	  including	  sailing,	  windsurfing,	  mountain	  biking,	  surfing,	  stand	  up	  paddle	  boarding	  
and	  hiking.	  I	  also	  enjoy	  travel	  and	  spending	  time	  with	  my	  family.	  

Additional	  Skills	  /	  Information	  
• Part	  of	  Team	  GBR	  Coach	  Professional	  Development	  (CPD)	  Program	  
• Team	  GB	  National	  Coach	  Conference	  delegate	  
• Institute	  of	  Advanced	  Motorists	  driving	  test	  passed.	  (Examined	  by	  Police	  Driver)	  
• Full	  clean	  UK	  driving	  licence	  
• Time	  Manager	  and	  Time	  Manager	  using	  Outlook	  Courses	  
• Compelling	  Communication	  and	  Developing	  Communication	  Leadership	  courses	  by	  ECD	  Insight,	  

International	  Corporate	  Communications	  
• High	  Performance	  Team	  Work	  by	  Lindsay	  McKenna	  

	  

Reference:	  
Employer:	  
Mr	  D	  Truswell	  
Strategic	  Lead	  for	  Talent	  and	  
Performance,	  Sport	  England	  	  	  
21	  Bloomsbury	  Street	  
London,	  WC1B	  3HF,	  UK	  

Employer:	  
Mr	  J	  O’Callaghan	  
Performance	  Director	  
Irish	  Sailing	  Association	  
3	  Park	  Road,	  Dun	  Laoghaire	  
Co	  Dublin,	  Ireland	  

Sailor:	  
Mrs	  J	  French	  
US	  SKUD	  Skipper,	  2012	  
1950	  43rd	  Street	  N	  
St	  Petersburg	  
FL	  33713,	  USA	  



	  



Schůzka Trenérsko- metodické komise ČSJ ze dne 27. 2. 2018 
 

 
Přítomni: Zdeněk Sünderhauf, Tonda Mrzílek, Michal Smolař, Tomáš Karas, Josef Čermák 
Host: Radek Sünderhauf 
Omluveni: Michael Maier, Michal Kučera, František Bauer 
 
Program: 
 
 
1) Info o stavu Jachtařské akademie- hotové akce, probíhající, plánované. 
 
Stav natáčení a uveřejnění technik jízd ve třídách: 
1.1 Třída 29 er- David Křížek- natáčí  přímo na soustředění, hotové scénáře i komentáře, do konce března  
1. 2 Třída Feva- Milan Hájek – hotovo 
1. 3 Třída Optimist- Tonda Mrzílek - podklady pohromadě, do konce března 
1. 4 Třída Cadet- Zdeněk Parůžek- podklady pohromadě, do konce března 
1. 5 Třída Bic Techno- Pavel Kamenský- hotovo 
1. 6 Třída Laser- Martin Trčka- probíhá 
1. 7 Třída RS 700- Milan Hájek- hotovo 
1. 8 Třída Fireball- Petr Kořán- hotovo 
 
2) Nové projekty 
 
2.1 Interaktivní mapa jachtařských revírů:  řídí- Zdeněk Sünderhauf, vývoj-  David Mol, podklady- Denisa 
Binjošová, datum spuštění se posouvá na druhou polovinu roku 
2. 2. Animace scénářů tréninků: řeší Tomáš Karas    -  podklady poskytl Jakub Kozelský, datum spuštění- konec 
dubna 
2. 3  Otázky do e- learningu pro trenéry III. třídy: řeší Pepa Čermák, oblasti- 1. Teorie větru (T. Mrzílek), 2. 
Trimování plachet (T. Musil), 3.  Taktika a strategie (P. Fiala, M. Hájek, J. Kozelský), 4. Závodní pravidla 
(animace, M. Soušek), 5. Životospráva ( Kumštát), 6. Fyzická příprava (Petr Klíma), 7. Komunikace, koučování 
(Ian Clingan), J. Kozelský), 8. Legislativa (J. Čermák), 9. Názvosloví (T. Mrzílek), 10. První pomoc a záchrana (J. 
Sedláček)- probíhá, na Jacht akademii spuštěn e- learnig, zatím staré otázky, postupně se doplňují nové- řeší 
Pepa Čermák 
2. 4 E- learningové testy pro trenéry: v současné době jsou již uveřejněny na Jachtařské akademii. Soubor 
stávajících testů je doplňován postupně testy novými.  Každý zájemce se již může přihlásit a projít si testy na 
zkoušku. Při ostrém testování bude navoleno náhodně vybraných 40 otázek, na které bude 20  - 25 min času.  
 
3) Navrhovaná témata k dalšímu natočení a uveřejnění: 
 
3. 1 Psychologie dítěte a šikana- Hanka Chlumská (bude se točit na Nechranicích) 
3. 2 Základní nácviky mladých jachtařů- A. Mrzílek (bude se točit na Nechranicích) 
3. 3 Základy teorie větru- A. Mrzílek (bude se točit na Nechranicích) 
3. 4 Organizování vstupních kurzů pro děti- Michal Kučera 
3. 5 Legislativa, právní minimum, pojištění trenérů- J. Čermák 
3. 6 Závodní pravidla- Martin Soušek (bude se točit na Nechranicích) 
3. 7 Přístavní manévry- Daniel Vodička 
3. 8 Možnosti radiokomunikace na moři- Petr Ondráček 
3. 9 Ochrana před blesky za bouřky- Petr Ondráček 
 
4) Přednášky v roce 2018 
 

1. 30. 1.  Plánování (OH) kampaní a koučování závodníků- Ian Clingan  
2. 30. 1.  Mentální koučing u špičkového sportovce- Marian Jelínek 
3. 6. 2.    Navigační a weather routing systémy na moři- Milan Koláček  
4. 6. 2.   Cesta mezi absolutní jachtařskou špičku- Jean La Cam 
5. 13. 2.  Letecká a jachtařská meteorologie- Petr Dvořák, ČHMÚ 



6. 20. 2.  Taktika a strategie v závodě námořních lodí- Milan Hájek     
7. 27. 2   Bezpečnost na moři a přežití- Petr Ondráček  
8.   6. 3.   Olympijská kampaň a scénáře tréninků- Jakub Kozelský 
9. 13. 3.   Taktika a strategie v závodě  okruhových lodí- Martin Trčka  
10. 20. 3.   Optimální trim plachet- Tomáš Muf Musil 

Proběhlo velmi úspěšně již 8 přednášek a zbývají poslední 2. Vše bylo natočeno a postupně uveřejňujeme na 
Jachtařské akademii. Z přednášek, z jejich zpětných vazeb, dotazů a rozhovorů s přednášejícími, plánujeme na 
příští rok 2019 zatím tato témata: 

1. Mentální koučink u vybraných závodníků- Workshop- Marian Jelínek 

2. Navigační a weather rating systémy- Worrkshop- Milan Koláček 

3. Meteorologie pro okruhového jachtaře- Workshop- David Křížek 

4. Meteorologie při závodě na moři- Workshop- Milan Koláček 

 

5)   Praktické semináře pro trenéry ČSJ v roce 2018. 

 
Měly by být zatím 3!  Upřesňují se termíny a lokality.  
 
5. 1 Martin Trčka- proběhne na Nechranicích, v termínu 27. – 29. 4. - viz příloha 
5. 2 Jonathan Lewis GB- proběhne na Lipně, ve stejném termínu, jako vloni 
5. 3 Milan Hájek- upřesníme 
 
6) Rekvalifikační kurz a testování pro trenéry II. třídy 
 
Řeší Michal Smolař a Zdeněk Sünderhauf 
 
7) Různé: 
7. 1 Scénáře pro trenéry- Stavění tréninkových tratí- dodá Michal Smolař 
7. 2 Základní příručka Začínáme s jachtingem od RYA, doporučená ČSJ, vyjde v českém překladu v průběhu 
dubna- května. Řeší Jan Krejčiřík. 
7. 3. Projekt Jachting v hodinách TV v Základních školách pokračuje v Praze. Od příštího, školního roku projevily 
zájem další oddíly a školy. Informace na Jachtařské akademii. 
 
8) Další schůzka Trenérsko- metodické komise proběhne dne 20. listopadu v Cere od 16 hodin. 
 
Zapsal:  Zdeněk Sünderhauf 
 
 
Příloha níže: 



Praktický seminář pro  trenéry II. a  III. třídy 

1. Místo: Czech Sailing Centre Nechranice, Vikletice 48, 438 01 Chbany 
2. Termín:  27. – 29.  4.  2018 
3. Doba nástupu: 12 hodin dne 27. 4. 2018 
4. Organizuje: Zdeněk Sünderhauf- předseda Trenérsko- metodické komise ČSJ 
5. Určeno: pro trenéry především  II. třídy. Dále i pro trenéry III. třídy a pro obnovení 

trenérských licencí.  
6. Počet uchazečů: omezen počtem 16. Při větším počtu zájemců si pořadatelé vymiňují vybrat 

konkrétní uchazeče. 
7. Hlavní kouč: Martin Trčka- jeho profil viz.  www.jacht-akademie.cz   
8. Přednášející: Jan Sedláček, František Bauer, Hanka Chlumská, Tonda Mrzílek, Martin Soušek 
9. Program praktické části: 

1. Manipulace a údržba  motorového člunu, jednoduché opravy 
motorů, manévry, přistávání, pozice při natáčení trénujících  
závodníků- František Bauer 

2. Praktická ukázka první pomoci- Jan Sedláček 
3. Skupina Laseristů min. 3, max 6,  všichni v jedné třídě, tj. 4,7, nebo 

Radial, nebo Standard. Můžou asi být i dvě skupiny např. 3 Radiály, 3 
Standardy… 

4. Skupina max. 4 lodí třídy Feva 
5. 3-4 čluny, podle počtu účastníků, tak aby se cca po 3 - 4 lidech dostali 

na člun a měli možnost střídat, pokud bude více účastníků. 
6. Každé skupince se zadá úkol, co se má odtrénovat  (objezdy bóje, 

start, technika na stoupačku/ zaďák), a pak si připraví krátký rozbor 
vč. videa, na cca 15-20min. Tam se rozebere, jak se s tím vypořádali, 
zda  natáčeli ze správného úhlu, co vědí o technice atd. 

7. Účastníci by měli mít  kameru, případně bude zapůjčena - dnes stačí i 
lepší mobil, tablet, ideálně ve vodě odolnějším provedení, dá se 
  použít i  iPad ve vodotěsném obalu. 

10. Program teoretické části: 
1. Rozbory natočených tréninkových scénářů u tabule a společné 

hledávání nejlepších řešení- Martin Trčka 
2. Základní nácviky mladých jachtařů- Tonda Mrzílek 
3. Základy teorie větru- Antonín Mrzílek 
4. Závodní pravidla- Martin Soušek 
5. Psychologie dětského závodníka a projevy  šikany- Hanka Chlumská 

11. Výstupy: teoretická i praktická část programu bude natočena a po úpravě umístěna na Web 
Jachtařské akademie – www.jacht-akademie.cz ,  pro další výuku. 

12. Osvědčení: po úspěšném absolvování přednášek  a praktické části, mohou účastníci obnovit 
trenérské licence II. a III. třídy. Noví zájemci o  trénování mohou získat trenérskou licenci III. 
třídy, po úspěšném absolvování testů. 

13. Cena:  Pro účastníky zdarma na základě podpory od Českého svazu jachtingu 
14. Technické zajištění: 3 až 6  plachetnic třídy Laser, 3- 6 plachetnic třídy RS Feva, 4 motorové 

čluny pro účastníky, 1 člun pro kameramana, projektor, tabule s klipcharty. 
15. Ubytování: v apartmánech s vlastním WC, sprchou a kuchyňkou, kontakt mob: 777 117 513, 

recepce@cscn.cz. 
16. Přihlášky: na www.jacht-akademie.cz  ve složce-Aktivity, nebo přes Markétu Švecovou, mob: 

724 518 515, msv242@gmail.com 

 
V Praze dne 6.  3.  2018 

http://www.jacht-akademie.cz/
http://www.jacht-akademie.cz/
http://www.jacht-akademie.cz/
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Proběhlé přednášky Jachtařská akademie v roce 2018 
 

          V Praze dne 14. 3. 2018 
 

Zatím se uskutečnilo devět přednášek, které navštívilo celkem 165 platících účastníků z řad jachtařské 
veřejnosti a 295 účastníků s licencí ČSJ.  
 
1) Dne 30. 1. 2018 v čase od 10 do 18 hod proběhlo školení trenérů ČSJ anglickým koučem Ianem Clinganem ( 
jeho medailonek je umístěn na www.jacht-akademie.cz)  na přírodovědné fakultě Karlovy university za 
přítomnosti 35 trenérů, včetně všech trenérů, které vedou reprezentační týmy. Jednalo se o celodenní akci, 
během které Ian přiblížil své metody tréninků a to jak v olympijských kampaních, tak i v mládežnickém jachtingu. 
Dále vysvětlil  a uvedl na příkladech metodiku a scénáře tréninků, které se používá v britských , jachtařských 
týmech. Na konci témat vždy zbyl čas na dotazy a praktické příklady. Naši zkušení jachtaři Martin Trčka a Tomáš 
Musil vždy v češtině shrnuli základní Ianova témata a i doplnili o vlastní poznatky. Vše se natáčelo a bude 
umístěno na www.jacht-akademie.cz . 
 
2) Dne 30. 1. 2018 v čase od 18.30 do 21. 00 hod proběhl seminář Mariana Jelínka( jeho medailonek je umístěn 
na www.jacht-akademie.cz) s názvem Mentální koučink vrchového sportovce. Přítomno bylo 75 nadšených 
posluchačů, kterým Marian vysvětloval na příkladech, jak je důležité používat ve sportu hlavu, ale i v jiných 
činnostech. Vysvětlil své metody jak se zbavit rušivých vlivů při sportovních výkonech, odbourávání strachů a 
využívání relaxace. Dále oznámil navázání spolupráce s naším nejlepším off- shore jachtařem Milanem Koláčkem 
a souhlasil  s další spolupráci s Českým svazem jachtingu. 
Další seminář, plánovaný na podzim, by rád zaměřil již na praktické příklady z jachtařské závodní činnosti a 
vysvětlil metody na zlepšení mentálního stavu závodníka. 
 
3) Dne 6. 2. 2018 v čase od 18.30 do 19.30 hod proběhl seminář Milana Koláčka (jeho medailonek je umístěn 
na www.jacht-akademie.cz ) a názvem Navigační a Weather Routing systémy. Asi není u nás větší odborník na 
tuto problematiku a také zájem 110 posluchačů svědčil o tom, že tato správně zvládnutá dovednost je pro širokou 
jachtařskou veřejnost, velmi žádaná. Na praktickém příkladu z oblasti středozemního moře ukázal možnosti 
vhodného  programu a stanovení optimálního naplánování požadované trasy. Velké množství dotazů na závěr 
Milan zodpověděl, ale na některé ani nedošlo. Určitě bude zájem uskutečnit navazující seminář. Vše bylo opět 
nahráváno a bude umístěno na Jachtařskou akademii.  
 
4) Jako naprosto vyjímečný zážitek proběhla  následující přednáška světové legendy z Francie Jeana Le Cama ( 
jeho medailonek je umístěn na www.jacht-akademie.cz). Jean nejprve okomentoval svůj film z posledního ročníku 
Vendee Globe, kde se umístil na 6. místě a jako druhá loď v cíli mezi plachetnicemi bez foilů. Následně v 
moderovaném rozhovoru, který byl skvěle tlumočen do češtiny, přiblížil jachtařský život žijící námořní legendy. 
Pohovořili o svém utržení kýlu v závodě Vendee Globe  v roce 2008 u Mysu Horn i následné záchranné akci. 
Zároveň i podpořil morálně úsilí našeho jachtaře Milana Koláčka v jeho úsilí prvního startu českého reprezentanta 
na startu nejtěžšího závodu kolem světa Vendee Globe 2020. Na závěr byl odměněn neutuchajícím, 
dlouhotrvajícím potleskem. Pro některé ze 110 účastníků, životní zážitek. Poděkování Českému svazu jachtingu 
za podporu Jeanovi účasti. 
 
5) Dne 13. 2. od 18. 30 hodin proběhla dlouho očekávaná přednáška Petra Dvořáka o Metrologii. Petr Dvořák je 
profesionální letecký meteorolog, tiskový mluvčí ČHMÚ a bývalý pilot a instruktor paraglidingu. V natřískaném 
sálu bylo nejméně 100 posluchačů, až si někteří neměli kam sednout. Petr v první hodině zabrousil až ke vzniku 
vesmíru a evoluci života, až se postupně dostal k současným meteorologickým údajům jako je Coriolisova síla, 
globální cirkulace, vznik bouří a hurikánů. Dále nás provedl od prvních pokusů o numerickou předpověď, až po 
vysvětlení různých meteorologických snímků. Pro některé přítomné jachtaře byla přednáška zaměřena více 
teoreticky a postrádali zde praktické ukázky, použitelné v jachtařském světě. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, 
že na tuto přednášku budou navazovat  další dvě, které přislíbili připravit naši špičkoví jachtaři- Milan Koláček a 
David Křížek. Bude se jednat o Meteorologii v okruhovém závodění a o Meteorologii na moři.  
 
6) Jachtař roku 2017 Milan Hájek měl dne 20. 2. výborně připravenou přednášku o Taktice a strategii v závodě 
námořních lodí. V pečlivě připravené presentaci měl zachyceny různé varianty situací na startu, horní bóji, jízdě 
na zadˇák a cíl. Na závěr proběhla diskuze a padala řada dotazů, které Milan ochotně a profesionálně 
zodpověděl. Zároveň dokončil a již je na www.jacht-akademie.cz  uveřejněna technika jízd ve třídách RS Feva a 
RS 700. 
 
7) Zkušený a vysoce hodnocený mořeplavec Petr Ondráček hovořil o  důležitém tématu- Bezpečnost na moři a 
přežití dne 27. 2. Přednáška byla zaměřena na situace, jak se připravit na plavbu dopředu, abychom nemuseli 
žádat o pomoc. Dále byly rozebrány scénáře, jak nejlépe přežít na moři za boře, anebo krizových situacích. Celá 
přednáška byla rozdělena na 4 části a již je uveřejněna stránkách www.jacht-akademie.cz.  
 
8) Náš nejúspěšnější trenér Jakub Kozelský nás  dne 6. 3. seznámil se stěžejním tématem okruhového jachtingu- 
Olympijská kampaň a scénáře tréninků. Jakub se ve své presentaci zaměřil na předolympijský cyklus, kompletní 
logistiku, druhy tréninků. Vše vždy doplnil osobní zkušeností s  trénováním naší olympioničky Veroniky Kozelské, 
s kterou absolvoval dvě olympijské kampaně. Pro všechny trenéry, kteří to s  tzrénováním myslí poctivě, určitě 
obrovská inspirace.  
 
9) Jeden z našich nejrespektovanějších jachtařů a mistr světa Martin Trčka měl dne 13. 3. přednášku o Taktice a 
strategii v závodě okruhových lodí. Velký zájem o tuto přednášku byl hlavně ze strany závodníků a trenérů, kteří 
měli jachtařské i trenérské licence. Sešlo se cca 50 posluchačů, kteří na přednášku zamířili až z Děčína, 
Litoměřic, či Štětí. Martin rozebral taktiku a strategii v celém závodním poli i všech pozicích na stratu, otočné boje 
až po projetí cílem. Zároveň kladl důraz na rutinní, nacvičené postupy.  
 
Zapsal: Zdeněk Sünderhauf       
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   Jachtařská akademie 
Celkově je publikováno 82 videí. 

Bylo publikováno 56 příspěvků. 

V sekci trenéři je umístěn e- learningový test, který se skládá z 11 sekcí a sady  74 otázek. Další otázky  se 

průběžně doplňují. 

 

Sekce Vzdělávání (vzdělávací obsah) má momentálně 27 příspěvků. 

Jsou to: 

 Vzdělávací obsah Formát Autor 

1 Melges 24 - technika jízdy Komentované video, 7 videí Petr Fiala 

2 Fireball - technika jízdy Komentované video, 7 videí  Petr Kořan 

3 Nové trendy v jachtingu - Foilování Přednáška, 5 videí David Křížek 

4 První pomoc a vodní záchrana Přednáška, 3 videa Jan Sedláček 

5 Brzda ráhna Článek Petr Ondráček 

6 COLREG 72 Článek Petr Ondráček 

7 Příprava závodníka na Olympiádu Přednáška, 6 videí Jakub Kozelský 

8 Lokální větry ve Středomoří Článek Jan Kocman 

9 
Dodržování pravidel COLREG u 
osamělé plavby Článek Petr Ondráček 

10 Taktika a strategie při závodě Přednáška, 6 videí  Petr Fiala 

11 Zdravá výživa Přednáška, 4 videa Michal Kumstát 

12 Mediální prezentace Přednáška, 3 videa David Křížek 

13 Aktivní radarový odražeč Článek Petr Ondráček 

14 
Prostředky pro tvorbu vlastních 
předpovědí počasí při plavbě  Článek Petr Ondráček 

15 
Několik poznámek k výběru a 
instalaci AIS Článek Petr Ondráček 

16 RS Feva - technika jízdy Komentované video, 5 videí Milan Hájek 

17 Cesta mezi absolutní špičku Přednáška, 1 video Jean Le Cam 



18 
Plánování kampaně a koučování 
závodníků I Přednáška, 2 videa Ian Clingan 

19 
Plánování kampaně a koučování 
závodníků II Přednáška, 2 videa Ian Clingan 

20 
Plánování kampaně a koučování 
závodníků III Přednáška, 3 videa Ian Clingan 

21 Meteorologie Přednáška, 2 videa Petr Dvořák 

22 
Navigační a weather routing 
systémy na moři Přednáška, 1 video Milan Koláček 

23 Školní loď La Grace Přednáška, 1 video  Josef Dvorský 

24 Taktika a strategie námořních lodí Přednáška, 6 videí Milan Hájek 

25 
Bic tech, windsurfing - technika 
jízdy Komentované video, 5 videí  Pavel Kamenský 

26 RS 700 - technika jízdy Komentované video, 5 videí Milan Hájek 

27 Bezpečnost plavby Přednáška, 4 videa Petr Ondráček 
 

 

Na akademii je umístěno 13 medailonků osobností,  které se podílejí na tvorbě obsahu.  

Jsou to: 

Medailonky 

Petr Fiala 

David Křížek 

Petr Kořan 

Jan Sedláček 

Petr Ondráček 

Jakub Kozelský 

Milan Koláček 

Martin Trčka 

Tomáš Musil 

Milan Hájek 

Jean Le Cam 

Ian Clingan 

Josef Dvorský 
 

V rámci sekce Aktivity probíhají (včetně rezervačního systému) tyto přednášky: 



Přednášky Stav Přednášející 

Přednáška - Navigační a weather routing systémy na moři  Proběhlo Milan Koláček 

Přednáška - Bezpečnost plavby Proběhlo Petr Ondráček 

Přednáška - Olympijská kampaň a Tréninková jednotka na vodě  Proběhlo Jakub Kozelský 

Přednáška - Mentální koučink u špičkového sportovce  Proběhlo Marian Jelínek 

Přednáška - Taktika a strategie v závodě okruhových lodí Proběhlo Martin Trčka 

Přednáška - Optimální trim plachet Proběhne Tomáš Musil 

Přednáška - Taktika a strategie v závodě námořních lodí Proběhlo Milan Hájek 

Přednáška - Cesta mezi absolutní špičku Proběhlo Jean Le Cam 

Přednáška - Letecká a jachtařská meteorologie Proběhlo Petr Dvořák 

 

Další příspěvky v sekci Aktivity jsou: 

Další aktivity Stav Výstup 

Jachting do škol Probíhá Krátké info na JA a metodika 

Praktický seminář pro trenéry III. třídy na 
Lipně Proběhlo Reportáž na JA včetně videa 

Praktický seminář pro trenéry II. a III. 
třídy na Nechranicích Proběhlo 

Reportáž na JA včetně videa a 
výukový materiál v sekci Vzdělávání 

Praktický seminář pro trenéry II. a III. 
třídy v Brně Proběhlo 

Reportáž na JA včetně videa a 
výukový materiál v sekci Vzdělávání 

Plánování kampaně a koučování 
závodníků Ian Clingen Proběhlo 

Výukový materiál na JA v sekci 
Vzdělávání 

Praktický seminář pro trenéry II. a III. 
třídy, Nechranice Proběhne 

Reportáž na JA včetně videa a 
výukový materiál v sekci Vzdělávání 

 

 

 



Praktický seminář pro  trenéry II. a  III. třídy 

1. Místo: Czech Sailing Centre Nechranice, Vikletice 48, 438 01 Chbany 
2. Termín:  27. – 29.  4.  2018 
3. Doba nástupu: 12 hodin dne 27. 4. 2018 
4. Organizuje: Zdeněk Sünderhauf- předseda Trenérsko- metodické komise ČSJ 
5. Určeno: pro trenéry především  II. třídy. Dále i pro trenéry III. třídy a pro obnovení 

trenérských licencí.  
6. Počet uchazečů: omezen počtem 16. Při větším počtu zájemců si pořadatelé vymiňují vybrat 

konkrétní uchazeče. 
7. Hlavní kouč: Martin Trčka- jeho profil viz.  www.jacht-akademie.cz   
8. Přednášející: Jan Sedláček, František Bauer, Hanka Chlumská, Tonda Mrzílek, Martin Soušek 
9. Program praktické části: 

1. Manipulace a údržba  motorového člunu, jednoduché opravy 
motorů, manévry, přistávání, pozice při natáčení trénujících  
závodníků- František Bauer 

2. Praktická ukázka první pomoci- Jan Sedláček 
3. Skupina Laseristů min. 3, max 6,  všichni v jedné třídě, tj. 4,7, nebo 

Radial, nebo Standard. Můžou asi být i dvě skupiny např. 3 Radiály, 3 
Standardy… 

4. Skupina max. 4 lodí třídy Feva 
5. 3-4 čluny, podle počtu účastníků, tak aby se cca po 3 - 4 lidech dostali 

na člun a měli možnost střídat, pokud bude více účastníků. 
6. Každé skupince se zadá úkol, co se má odtrénovat  (objezdy bóje, 

start, technika na stoupačku/ zaďák), a pak si připraví krátký rozbor 
vč. videa, na cca 15-20min. Tam se rozebere, jak se s tím vypořádali, 
zda  natáčeli ze správného úhlu, co vědí o technice atd. 

7. Účastníci by měli mít  kameru, případně bude zapůjčena - dnes stačí i 
lepší mobil, tablet, ideálně ve vodě odolnějším provedení, dá se 
  použít i  iPad ve vodotěsném obalu. 

10. Program teoretické části: 
1. Rozbory natočených tréninkových scénářů u tabule a společné 

hledávání nejlepších řešení- Martin Trčka 
2. Základní nácviky mladých jachtařů- Tonda Mrzílek 
3. Základy teorie větru- Antonín Mrzílek 
4. Závodní pravidla- Martin Soušek 
5. Psychologie dětského závodníka a projevy  šikany- Hanka Chlumská 

11. Výstupy: teoretická i praktická část programu bude natočena a po úpravě umístěna na Web 
Jachtařské akademie – www.jacht-akademie.cz ,  pro další výuku. 

12. Osvědčení: po úspěšném absolvování přednášek  a praktické části, mohou účastníci obnovit 
trenérské licence II. a III. třídy. Noví zájemci o  trénování mohou získat trenérskou licenci III. 
třídy, po úspěšném absolvování testů. 

13. Cena:  Pro účastníky zdarma na základě podpory od Českého svazu jachtingu 
14. Technické zajištění: 3 až 6  plachetnic třídy Laser, 3- 6 plachetnic třídy RS Feva, 4 motorové 

čluny pro účastníky, 1 člun pro kameramana, projektor, tabule s klipcharty. 
15. Ubytování: v apartmánech s vlastním WC, sprchou a kuchyňkou, kontakt mob: 777 117 513, 

recepce@cscn.cz. 
16. Přihlášky: na www.jacht-akademie.cz  ve složce-Aktivity, nebo přes Markétu Švecovou, mob: 

724 518 515, msv242@gmail.com 

 
V Praze dne 6.  3.  2018 

http://www.jacht-akademie.cz/
http://www.jacht-akademie.cz/
http://www.jacht-akademie.cz/
mailto:msv242@gmail.com


Záznam 
z průběhu jednání Komise rozhodčích – 4. března 2018 

Třemošnice 
 
 
Účastníci jednání Komise rozhodčích: 
Členové s hlasem rozhodujícím: 
Předseda – Radim Vašík, 11 – Martin Soušek, 12 – Josef Čermák, 13 – Karel Luksch, 14,15 –
 Michal Jukl, 16,17 – Petr Háma, 18 – Miloš Kormunda, 19 – Martin Srdínko, 20 – Richard 
Kafka, 21 – Radim Vašík, 22 – Lubomír Svozil, 23 – Petr Přikryl, 24 – Jaromír Kuřava 
Členové s hlasem poradním: 
AMTR – Marek Pavlovský, ČANY – Petr Sládeček, RaceControl – René Sehnal 
Viz prezenční listina – příloha č. 1 
 
 
 
Program: 

1. Členové komise rozhodčích ČSJ 
2. Kontrola plnění úkolů definovaných na podzimním jednání v Praze 
3. Schválení směrnice D3 
4. Návrh nominace rozhodčích na významné závody a MČR v roce 2017 
5. Diskuze, různé 

 
 

 
 
 
 
1. Členové komise rozhodčích ČSJ 

 
Byly zkontrolovány kontakty na členy komise rozhodčích ČSJ a bylo konstatováno, že 
jsou všechny uvedené údaje aktuální. 
 
Aktualizovaný seznam členů je na webových stránkách ČSJ 
(https://www.sailing.cz/kluby/detail/0011)  
 
 

2. Kontrola plnění úkolů definovaných na podzimním jednání v Praze 
 

Činnost Pracovní skupina Závěry/poznámky Závěr kontroly 

Seminář rozhodčích + jednání KR Vašík 

Bude zabezpečen jarní 
seminář pro národní rozhodčí 
a jarní jednání komise 
rozhodčích v roce 2018 (v 
Třemošnici) a dále podzimní 
jednání komise rozhodčích v 
roce 2018 v Praze.

Úkol plněn průběžně 
v pořádku. Jarní jednání 
2018 uspořádáno, jarní 
setkání 2018. 



Překlady pravidel 
Blahoňovský, 
Pavlovský, Jukl 

Provést překlad Casebook 
2017-2020. 

Nesplněno, urgovat splnění 
tohoto úkolu. 

Testy a testové otázky Soušek, Pavlovský Všechny úkoly splněny.  

Výměnný program rozhodčích - 
zahraniční rozhodčí v ČR, čeští rozhodčí 
v zahraničí 

Soušek 

Kandidát Vašek Brabec bude 
v přípravě dále podporován, 
Vašek na semináři v Kodani 
v závěrečném testu neuspěl, 
bude hledat další příležitost 
splnění testu, praxi na 
zahraničních závodech má 
splněnu.

Je potřeba hledat další 
kandidáty na IJ. 
KR ČSJ také podporuje 
zahraniční rozhodčí v ČR, 
pokud je potřeba tuto 
aktivitu dále finančně 
podpořit, dejte mi o tom 
zprávu. 

Evidence rozhodčích: (návrhy 
jmenování národních rozhodčích, 
sledování směrnice D3, vyhodnocování 
Aktivity rozhodčích) 

Soušek, Vašík  

Plnění úkolu je průběžně 
prováděno uspokojivým 
způsobem. Diskuze nad 
návrhem úpravy směrnice 
D3 – viz samostatný bod 
tohoto jednání.

Zpracování výsledků a související 
činnosti: RaceControl, analýza a návrhy 
opatření 

Sehnal, Vašík, 
Soušek 

  

RaceControl na rok 2018 
aktualizován, výsledky 
v roce 2018 není možno 
zpracovávat ve starších 
verzích RaceControlu!!!

Skupina pro zkoušení, jmenování a 
znovujmenování národních 
rozhodčích 

Soušek  Úkoly splněny 

 

 
 

 
 

3. Schválení směrnice D3 
 

Návrh směrnice D3 publikovaný jako příloha zápisu podzimního jednání KR ČSJ byl 
opraven o drobné formální chyby neměnící smysl textace. Návrh směrnice D3 byl 
schválen KR ČSJ a bude předložen ke schválení VV ČSJ. Účinnost této verze H 
směrnice D3 bude od 1. 1. 2021. Schválené znění směrnice D3 je přílohou č. 2 tohoto 
zápisu. 

 
 
4. Návrh nominace rozhodčích na významné závody a MČR v roce 2018 
  

Byl projednán návrh nominace na významné závody v roce 2018, který je přílohou č. 
3 tohoto zápisu. Návrh bude předložen VV na nejbližším zasedání. 
Byl projednán návrh nominace funkcionářů na MČR v roce 2018, který je přílohou č. 
4 tohoto zápisu. Návrh bude předložen VV ke schválení na nejbližším zasedání. 
 

 
5. Diskuze, různé 
  

• Zasloužilí rozhodčí – zástupci KR připraví nominace na jmenování, které budou 
následně projednány KR na podzimním jednání. 

• Bude potřeba provést revizi animovaných pravidel jachtingu. Richard Waisser se spojí 
v tvůrcem aplikace a zjistí možnosti. 



• Výcvik Judge+Umpires – Marek na Velké Ceně (Nové Mlýny) společně se SZJ a další 
jsou v plánu na Lipně a v Praze. Tyto další ještě budou upřesněny na základě 
zkušeností z Nových Mlýnů 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Radim Vašík, 4. 3. 2018 
 
 
Příloha č. 1 – prezenční listina 
Příloha č. 2 – směrnice D3, verze H 
Příloha č. 3 – nominace rozhodčích na významné závody 
Příloha č. 4 – návrh nominace funkcionářů na MČR 2018 



Program jednání semináře rozhodčích 

Třemošnice 3. – 4. 3. 2018 
 

Sobota 3. 3. 2018 

1 Uvítání účastníků a organizační pokyny, 
program semináře 

Radim Vašík 10:00 – 10:15 

2 Vyhodnocení aktivity rozhodčích – sezóny 
2017, ocenění těch nejaktivnějších

Radim Vašík 10:15 – 11:00 

3 Zkušenosti ze závodů roku 2017, praktické 
poznatky ze závodů, Dodatek S ZPJ, 
Doplňující plachetní směrnice 

Martin Soušek 11:00 – 13:00 

 Oběd 13:00 – 14:00

4 International JUDGE, seminář IJ Kodaň 
prosinec 2017, ukázka testových otázek na IJ

Vašek Brabec 14:00 – 15:00 

5 Nový web a nový informační systém ČSJ – 
úvod 

Renek Sehnal a kol. 15:00 – 15:30 

 Přestávka 15:30 – 16:00

6 Nový web a nový informační systém ČSJ – 
pokračování, přihlášení do administračního 
rozhraní webu, On-line notice board, 
RaceControl 2018, nový systém předávání 
výsledků na web

Renek Sehnal a kol. 16:00 – 18:15 

7 Diskuze na další témata 
(Honza Marian – RET x DNF, český jachting 
1968-2016 – čísla z historie) 

Účastníci 18:15 – 18:30   

 Večeře 18:30 – 19:30

8 Neformální diskuze, testování na počítačích, 
raut, … 

 19:30 –  

 
 

Neděle 4. 3. 2018 

 Oběd 08:00 – 09:00

9 Práce skupin: nominace rozhodčích na MČR a 
pohárové závody, rozpočet na činnost skupin, 
výměnný program 

Radim Vašík, vedoucí 
jednotlivých skupin  

10:00 – 11:30 

10 Jednání Komise rozhodčích 
 

Radim Vašík 11:30 – 12:00 

 Oběd  12:00 –

 Rozloučení – odjezd  

 



Seminář rozhodčích ČSJ Třemošnice 3. a 4. 3. 2018 
Presenční listina 

 Příjmení  Jméno  KSJ Kvalifikace Poznámka Podpis
1 Vašík Radim 21 544 – R1J1U1 předseda KR, KR 21 P
2 Šlehofer Petr web ČSJ P
3 Soušek Martin 11 267 – R1J1U1 KR 11 P
4 Sehnal René 11 265 – R2J1U1  P
5 Sládeček Petr 11 405 – R1  P
6 Waisser Richard 11 549 – R3J1U2  P
7 Brabec Václav 11 809 – R2J2  P
8 Šín Karel 11 929 – R3  P
9 Jakubec Ivo 12 113 – R3  P
10 Čermák Josef 12 462 – R3 KR 12 P
11 Luksch Karel 13 055 – R1Z KR 13 P
12 Muroň Pavel 13 166 – R2  P
13 Smejkalová Jaroslava 13 736 – R3  P
14 Jukl Michal 14 039 – R3Z KR 14+15 P
15 Marian Jan 14 058 – R1J2Z  P
16 Soukupová Magdalena 14 689 – R1  P
17 Klimeš Ondřej 14 691 – R2  P
18 Sikora Ivan 15 485 – R2  P
19 Hnízdil Václav 16 031 – R1Z  P
20 Solfronk Antonín 16 088 – R1Z  P
21 Háma Petr 17 028 – R1 KR 16+17 P
22 Martinec Ladislav 17 059 – R1  P
23 Kormunda Miloš 18 294 – R2 KR 18 P
24 Žák Ivan 18 302 – R1  P
25 Srdínko Martin 19 726 – R3 KR 19, bez noclehu P
26 Havelka Pavel 19 788 – R2  P
27 Kafka Richard 20 208 – R1J2 KR 20 P
28 Hofmann Lubomír 20 033 – R1J1Z  P
29 Kamenský Pavel 20 211 – R2  P
30 Kuzma František 20 817 – R3  P
31 Nedbalcová Kateřina 21 204 – R1J2  P
32 Pavlovský Marek 21 212 – R1J1U1  P
33 Blahoňovský Jan 21 222 – R2J1  P
34 Svozil Lubomír 22 244 – R2 KR 22 P
35 Rozsypal Vladimír 22 586 – R2J1U2  P
36 Kýrová Hana 22 674 – R1  omluvena
37 Přikryl Petr 23 667 – R2 KR 23 P
38 Kuřava Jaromír 24 123 – R2 KR 24 P
39 Ščerba Kamil 24 233 – R3  P
40 Formánek Tomáš 24 443 – R2  P
41 Vavrla Lukáš 24 765 – R2J2  P
42    
43    
44    
45    
46    
47    
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D3 – Směrnice pro kvalifikace rozhodčích ČSJ 
 
1. Úvod 
Cílem této směrnice je sjednotit přípravu a úroveň práce jednotlivých funkcionářů-rozhodčích, 
kteří se podílejí na řízení závodu 
 
2. Specializace rozhodčích 
Rozhodčí-funkcionáři závodu (Race Officials) jsou připravováni a pracují v následujících 
specializacích: 

a) rozhodčí pro řízení závodu (Race Officer) 
b) rozhodčí pro řešení protestů (Rozhodčí-soudce, Judge) 
c) rozhodčí pro rozhodování závodů na vodě (Rozhodčí-na-vodě, Umpire) 

 
3. Kvalifikace rozhodčích 
3.1 Aktivní rozhodčí 
Aktivní rozhodčí mohou získat následující kvalifikace: 
 

- Mezinárodní rozhodčí se zaměřením pro řízení závodů (International Race Officer, 
IRo), rozhodování protestů (International Judge, IJ) nebo se zaměřením pro 
rozhodování na vodě (International Umpire, IU). 

- Národní rozhodčí se zaměřením pro řízení závodů (National Race Officer, NRo). Tuto 
kvalifikaci je možno získat při dosažení věku min. 18 let. 

- Národní rozhodčí pro rozhodováním protestů (National Judge, NJ). Tuto kvalifikaci je 
možno získat při dosažení věku min. 18 let. 

- Národní rozhodčí pro rozhodování na vodě (National Umpire, NU). Tuto kvalifikaci je 
možno získat při dosažení věku min. 18 let. 

- Rozhodčí se zaměřením pro řízení závodů (Race Officer, Ro). Tuto kvalifikaci je možno 
získat při dosažení věku min. 18 let. 

- Rozhodčí v přípravě pro rozhodování protestů (Judge in training, TJ). Tuto kvalifikaci 
je možno získat při dosažení věku min. 15 let. 

- Rozhodčí v přípravě pro rozhodování na vodě (Umpire in training, TU). Tuto kvalifikaci 
je možno získat při dosažení věku min. 15 let. 

- Asistent rozhodčího (assistant Race Officer, ARo) bez dalšího členění. Tuto kvalifikaci 
je možno získat při dosažení věku min. 15 let. 

 
 mezinárodní 

rozhodčí 
národní 
rozhodčí 

rozhodčí asistent rozh. 
nebo rozh. 
v přípravě 

rozhodčí se zaměřením 
pro řízení závodů 

IRo 
International 
Race Officer 

NRo 
National Race 

Officer 

Ro 
Race Officer 

ARo 
assistant 

Race Officer 
rozhodčí se zaměřením 
pro rozhodování 
protestů 

IJ 
International 

Judge 

NJ 
National Judge 

 TJ 
Judge in 
training 

rozhodčí se zaměřením 
pro rozhodování na 
vodě 

IU 
International 

Umpire 

NU 
National 
Umpire 

 TU 
Umpire in 
training 

 
3.2 Zasloužilí rozhodčí 
Za dlouholetou a významnou práci v oblasti rozhodování závodů může být rozhodčí ČSJ 
jmenován „Zasloužilým rozhodčím ČSJ“. Toto ocenění je čestné a přiznává oceněné osobě 
její aktuální kvalifikaci bez časového omezení. Zasloužilého rozhodčího jmenuje VV ČSJ na 
základě návrhu komise rozhodčích ČSJ (dále jen KR ČSJ). 
 



3.3 Doba platnosti kvalifikace rozhodčího 
Období platnosti kvalifikace rozhodčího je maximálně 4 kalendářní roky. Po uplynutí této doby 
je kvalifikace automaticky prodloužena, pokud rozhodčí splnil stanovené požadavky uvedené 
u jednotlivých kvalifikací níže v této směrnici. 
Pokud tyto požadavky splněny nebyly, potom může být kvalifikace prodloužena maximálně o 
4 roky, a to 

(a) v případě kvalifikace národního rozhodčího nebo rozhodčího v přípravě může tuto 
kvalifikaci prodloužit KR ČSJ, nebo 

(b) v případě kvalifikace rozhodčího nebo asistenta rozhodčího může tuto kvalifikaci 
prodloužit KR ČSJ nebo příslušný zástupce KR ČSJ působící v kraji. 

 
Avšak v případě bývalého národního rozhodčího může KR ČSJ nebo příslušný zástupce KR 
ČSJ působící v kraji udělit kvalifikaci rozhodčího nebo pomocného rozhodčího. Rovněž 
v případě bývalého rozhodčího může KR ČSJ nebo příslušný zástupce KR ČSJ působící v 
kraji udělit kvalifikaci pomocného rozhodčího. 
 
3.4 Neaktivní rozhodčí 
V případě, že rozhodčímu uplyne období kvalifikace a není mu kvalifikace prodloužena, stává 
se rozhodčí automaticky neaktivním rozhodčím. V tomto případě již dále nemůže v rámci 
závodů fungovat jako oficiální rozhodčí ČSJ. Takoví rozhodčí mohou požádat o znovu-
jmenování do 5 let po tom, co se stali neaktivními rozhodčími. 
 
3.5 Forma žádosti o jmenování 
Žádost o jmenování může být zaslána e-mailem. Rovněž je za splnění této povinnosti 
považován například telefonní hovor nebo osobní jednání, kdy žadatel jasně potvrdí svůj 
zájem jako rozhodčí pracovat a žádost podat. 
 
4. Kvalifikace rozhodčího pro řízení závodu 
Pokud je v této sekci uvedeno slovo „rozhodčí“, znamená „rozhodčí-pro-řízení-závodů“. 
 
4.1 Mezinárodní rozhodčí (IRo) 
Mezinárodního rozhodčího jmenuje mezinárodní asociace (World Sailing). Semináře a 
podmínky kvalifikace se řídí příslušnými předpisy mezinárodní asociace. 
 
4.2 Národní rozhodčí (National Race Officer, NRo) 
Národní rozhodčí je jmenován Výkonným výborem ČSJ (VV ČSJ) na základě návrhu KR ČSJ. 
A) První jmenování 
Rozhodčí, který chce být jmenován národním rozhodčím, musí: 

- mít kvalifikaci Rozhodčího (Ro) po dobu alespoň posledních čtyř jachtařských sezón. 
(KR ČSJ má právo při splnění dalších podmínek tuto dobu zkrátit) 

- předat KR ČSJ žádost o jmenování 
- za poslední rok absolvovat seminář pro rozhodčí NRo 
- po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci národního 

rozhodčího 
- za poslední 4 kalendářní roky mít praxi v řízení závodů v rozsahu alespoň 6 závodů 

celorepublikové nebo mezinárodní úrovně (závody českého celorepublikového poháru 
a závody s vyšším koeficientem) 

- být doporučen KR ČSJ nebo příslušným zástupcem KR ČSJ působícím v kraji 
 
B) Prodloužení kvalifikace 
Pro automatické prodloužení kvalifikace NRo musí rozhodčí za poslední 4 kalendářní roky mít 
praxi v řízení závodů celorepublikové nebo mezinárodní úrovně (závody českého 
celorepublikového poháru a závody s vyšším koeficientem) v rozsahu alespoň 8 závodů, nebo 
20 dnů rozhodování na vodě, z toho nejméně 4x jako hlavní rozhodčí, a za poslední 2 roky 
absolvovat alespoň jeden seminář pro rozhodčí NRo. 



Pokud NRo nesplní výše uvedené podmínky a má zájem mít kvalifikaci NRo prodlouženu, 
musí splnit podmínky jako pro první jmenování (s výjimkou předání žádosti o jmenování). 
 
4.3 Rozhodčí (Race Officer, Ro) 
Rozhodčí (Ro) je jmenován KR ČSJ nebo příslušným zástupcem KR ČSJ působícím v kraji. 
A) První jmenování 
Rozhodčí, který chce být jmenován Rozhodčím (Ro), musí: 

- mít kvalifikaci Asistent rozhodčího (ARo) po dobu alespoň posledních 2 jachtařských 
sezón 

- předat KR ČSJ nebo zástupci KR ČSJ působícímu v kraji žádost o jmenování 
- za poslední rok absolvovat seminář pro rozhodčí Ro nebo NRo 
- složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího 
- za poslední 4 kalendářní roky mít praxi v řízení závodů v rozsahu alespoň 6 závodů 

Zástupce KR ČSJ působící v kraji předá KR ČSJ identifikační údaje rozhodčího a informaci o 
jmenování. 
 
B) Prodloužení kvalifikace 
Pro automatické prodloužení kvalifikace Ro musí rozhodčí za poslední 4 kalendářní roky mít 
praxi v řízení závodů v rozsahu alespoň 8 závodů, nebo 20 dnů rozhodování na vodě a za 
poslední 2 roky absolvovat seminář pro rozhodčí Ro nebo NRo 
Pokud Ro nesplní výše uvedené podmínky a má zájem mít kvalifikaci Ro prodlouženu, musí 
splnit podmínky jako pro první jmenování (s výjimkou předání žádosti o jmenování). 
 
4.4 Asistent rozhodčího (Assistant Race Officer, ARo) 
Asistent rozhodčího (ARo) je jmenován KR ČSJ nebo příslušným zástupcem KR ČSJ 
působícím v kraji. 
A) První jmenování 
Rozhodčí, který chce být jmenován Asistentem rozhodčího (ARo), musí: 

- předat KR ČSJ nebo zástupci KR ČSJ působícímu v kraji žádost o jmenování 
- absolvovat seminář pro rozhodčí ARo, Ro nebo NRo 
- složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci asistenta rozhodčího 

Zástupce KR ČSJ působící v kraji předá KR ČSJ identifikační a kontaktní údaje asistenta 
rozhodčího a informaci o jmenování. 
 
B) Prodloužení kvalifikace 
Pro automatické prodloužení kvalifikace ARo musí rozhodčí za poslední 4 kalendářní roky mít 
praxi v řízení závodů v rozsahu alespoň 6 závodů a absolvovat seminář pro rozhodčí ARo, Ro 
nebo NRo. 
Pokud ARo nesplní výše uvedené podmínky a má zájem mít kvalifikaci ARo prodlouženu, musí 
splnit podmínky jako pro první jmenování (s výjimkou předání žádosti o jmenování). 
 
 
5. Kvalifikace rozhodčího-soudce 
5.1 Mezinárodní rozhodčí-soudce (International Judge, IJ) 
Mezinárodního rozhodčího-soudce jmenuje mezinárodní asociace (World Sailing). Semináře 
a podmínky kvalifikace se řídí příslušnými předpisy mezinárodní asociace. 
 
5.2 Národní rozhodčí-soudce (National Judge, NJ) 
Národní rozhodčí-soudce je jmenován VV ČSJ na základě návrhu KR ČSJ. 
A) První jmenování 
Rozhodčí, který chce být jmenován národním rozhodčím-soudcem (NJ), musí: 

- mít kvalifikaci rozhodčího-soudce v přípravě (TJ) po dobu alespoň čtyř jachtařských 
sezón. (KR ČSJ má právo při splnění dalších podmínek tuto dobu zkrátit) 

- předat KR ČSJ žádost o jmenování 
- za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-soudců NJ 



- po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího-
soudce 

- za poslední 4 kalendářní roky mít praxi v řízení protestů a zúčastnit se závodů jako 
člen protestní komise nebo Jury v rozsahu alespoň 6 závodů celorepublikové nebo 
mezinárodní úrovně (závody českého celorepublikového poháru a závody s vyšším 
koeficientem) 

 
B) Prodloužení kvalifikace 
Pro automatické prodloužení kvalifikace NJ musí rozhodčí za poslední 4 kalendářní roky mít 
praxi v řízení protestů a zúčastnit se závodů jako člen protestní komise nebo Jury v rozsahu 
alespoň 6 závodů celorepublikové nebo mezinárodní úrovně (závody českého 
celorepublikového poháru a závody s vyšším koeficientem), z toho alespoň 3x jako předseda 
této komise, a za poslední 2 roky absolvovat alespoň jeden seminář rozhodčích-soudců NJ. 
Pokud NJ nesplní výše uvedené podmínky a má zájem mít kvalifikaci NJ prodlouženu, musí 
splnit podmínky jako pro první jmenování (s výjimkou předání žádosti o jmenování). 
 
5.3 Rozhodčí-soudce v přípravě (Judge in training, TJ) 
Rozhodčího-soudce v přípravě jmenuje KR ČSJ. 
A) První jmenování 
Rozhodčí, který chce být jmenován rozhodčím-soudcem v přípravě (TJ), musí: 

- předat KR ČSJ žádost o jmenování 
- za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-soudců NJ nebo TJ a složit úspěšně 

zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího-soudce v přípravě 
 
B) Znovu-jmenování 
Pro automatické prodloužení kvalifikace TJ musí rozhodčí za poslední 4 kalendářní roky mít 
praxi v řízení protestů a zúčastnit se závodů jako člen samostatné protestní komise nebo Jury 
v rozsahu alespoň 4 závodů a za poslední 2 roky absolvovat alespoň jeden seminář 
rozhodčích-soudců TJ nebo NJ. 
Pokud TJ nesplní výše uvedené podmínky a má zájem mít kvalifikaci TJ prodlouženu, musí 
splnit podmínky jako pro první jmenování (s výjimkou předání žádosti o jmenování). 
 
 
6. Kvalifikace rozhodčího-na-vodě 
6.1 Mezinárodní rozhodčí-na-vodě (IU) 
Mezinárodního rozhodčího-na-vodě jmenuje mezinárodní asociace (World Sailing). Semináře 
a podmínky kvalifikace se řídí příslušnými předpisy mezinárodní asociace. 
 
6.2 Národní rozhodčí-na-vodě (National Umpire, NU) 
Národní rozhodčí-na-vodě je jmenován VV ČSJ na základě návrhu KR ČSJ. 
A) První jmenování 
Rozhodčí, který chce být jmenován národním rozhodčím-na-vodě (NU), musí: 

- mít kvalifikaci rozhodčího-na-vodě v přípravě (TU) po dobu alespoň čtyř jachtařských 
sezón. (KR ČSJ má právo při splnění dalších podmínek tuto dobu zkrátit) 

- předat KR ČSJ žádost o jmenování 
- za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-na-vodě NU 
- po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího-na-

vodě 
- za poslední 4 kalendářní roky mít praxi v rozhodování závodů na vodě alespoň 

4 závodů celorepublikové nebo mezinárodní úrovně (závody českého 
celorepublikového poháru a závody s vyšším koeficientem) 

  



 
B) Prodloužení kvalifikace 
Pro automatické prodloužení kvalifikace NU musí rozhodčí za poslední 4 kalendářní roky mít 
praxi v rozhodování závodů na vodě v rozsahu alespoň 4 závodů celorepublikové nebo 
mezinárodní úrovně (závody českého celorepublikového poháru a závody s vyšším 
koeficientem), z toho alespoň 1x jako hlavní umpire a za poslední 2 roky absolvoval alespoň 
jeden seminář rozhodčích-na-vodě NU. 
Pokud NU nesplní výše uvedené podmínky a má zájem mít kvalifikaci NU prodlouženu, musí 
splnit podmínky jako pro první jmenování (s výjimkou předání žádosti o jmenování). 
 
6.3 Rozhodčí-na-vodě v přípravě (Umpire in training, TU) 
Rozhodčího-na-vodě v přípravě jmenuje KR ČSJ. 
A) První jmenování 
Rozhodčí, který chce být jmenován rozhodčím-na-vodě v přípravě (TU), musí: 

- předat KR ČSJ žádost o jmenování 
- za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-na-vodě TU nebo NU a složit úspěšně 

zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího-na-vodě v přípravě 
 
B) Prodloužení kvalifikace 
Pro automatické prodloužení kvalifikace TU musí rozhodčí za poslední 4 kalendářní roky mít 
praxi v rozhodování závodů na vodě v rozsahu alespoň 4 závodů a za poslední 2 roky 
absolvoval alespoň jeden seminář rozhodčích-na-vodě TU nebo NU. 
Pokud TU nesplní výše uvedené podmínky a má zájem mít kvalifikaci TU prodlouženu, musí 
splnit podmínky jako pro první jmenování (s výjimkou předání žádosti o jmenování). 
 
7. Semináře rozhodčích 
7.1 Semináře pro mezinárodní rozhodčí všech specializací pořádá mezinárodní asociace 
(World Sailing) dle svých předpisů. 
7.2 Semináře rozhodčích jednotlivých specializací pořádá KR ČSJ samostatně nebo ve 
spolupráci se zástupci KR ČSJ v jednotlivých krajích. 
 
8. Zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího 
Zkoušky se mohou skládat z několika částí – domácí přípravy, psané části (test), ústní části 
(pohovor) a praktické zkoušky nebo posouzením pozorovatelem při závodě. 
8.1 Zkoušky pro kvalifikaci mezinárodního rozhodčího všech specializací se řídí směrnicí 
mezinárodní asociace World Sailing. 
8.2 Zkoušky pro kvalifikaci Národního rozhodčího všech specializací (NRo, NJ, NU) a 
rozhodčího-soudce v přípravě (TJ) se skládají zpravidla z písemného testu a pohovoru u 
zkušební komise. Pro rozhodčího-soudce (NJ, TJ) může být zkouška doplněna posouzením 
předsedou/dalším členem protestní komise z předchozích řešených protestů a pro rozhodčí 
na vodě (NU, TU) praktickou zkouškou nebo posouzením dalším umpirem z předchozích 
rozhodovaných závodů. Zkušební komise je jmenovaná KR ČSJ. 
8.3 Zkoušky pro kvalifikaci Rozhodčího (Ro) se skládají zpravidla z písemného testu a 
pohovoru u zkušební komise. Zkušební komisi jmenuje KR ČSJ. V případě písemného testu 
je minimální výsledek hodnocení 75% z max. možných bodů, správná odpověď 10 b., 
neodpovězeno 0 b., nesprávná odpověď -10 b. 
8.4 Zkoušky pro kvalifikaci Asistenta rozhodčího (ARo) se skládají zpravidla z písemného 
testu. Zkušební komisi jmenuje KR ČSJ nebo zástupce KR ČSJ působící v kraji. V případě 
písemného testu je minimální výsledek hodnocení 50% z max. možných bodů, správná 
odpověď 10 b., neodpovězeno 0 b., nesprávná odpověď -10 b. 
  



 
9. Minimální kvalifikace 
Minimální kvalifikaci rozhodčích pro jednotlivé druhy závodů stanovuje následující tabulka: 
  

hlavní 
rozhodčí 

členové 
ZK 

předseda 
PK 

členové 
PK 

chief 
umpire 

umpire 

pozn 2) pozn 1) 
 

pozn 1) 
 

pozn 1) 
MČR a závody 
s koef. vyšším než 7 

NRo Ro NJ TJ NU TU 

závody s koef. 3 až 7 Ro ARo TJ - TU - 
závody s koef. 1 a 2 ARo - - - - - 

pozn 1): Kvalifikace je požadována alespoň u 1/2 členů týmů/komise. 
pozn 2): Minimální věk hlavního rozhodčího je dle soutěžního řádu ČSJ 18 let. 
 
10. Evidence rozhodčích 
Evidenci rozhodčích všech tříd a specializací vede KR ČSJ. KR ČSJ může pověřit vedením 
evidence nebo její částí jednotlivé zástupce KR ČSJ působící v krajích. 
Je povinností každého rozhodčího udržovat informace o něm v databázi vedené neustále 
aktuální. Pokud dojde ke změně některé z informací v databázi, je potřeba neprodleně takovou 
změnu nahlásit KR ČSJ a zkontrolovat, že tato změna byla do databáze zapracována. 
 
11. Zrušení jmenování nebo kvalifikace rozhodčího před ukončením platnosti 
Pokud rozhodčí přestane býti členem ČSJ nebo mu je členství v ČSJ právoplatně přerušeno, 
automaticky je tímto rozhodčímu zrušena jeho kvalifikace rozhodčího. 
VV pro všechny kvalifikace rozhodčího a KR ČSJ pro všechny kvalifikace mimo kvalifikace 
národního rozhodčího (NRo, NJ, NU) má právo ze závažných důvodů jeho jmenování zrušit 
nebo snížit jeho kvalifikaci. Tímto důvodem může být porušení dobrých mravů, „Fair play“, 
neplnění povinností rozhodčího, závažné pochybení při výkonu funkce rozhodčího nebo 
poškozování dobrého jména rozhodčích ČSJ. Rozhodčí má právo být přítomen a účastnit se 
jednání orgánu (VV, KR ČSJ), které se týká jeho přestupku, který je nebo by mohl být důvodem 
zrušení jmenování. 
 
Verze H směrnice D3 (směrnice pro kvalifikace rozhodčích ČSJ) je platná od data schválení 
této verze Výkonným výborem ČSJ a je účinná od 1. 1. 2021. 
 
Schválil VV ČSJ dne 15. 3. 2018 
 

Verze Schválil Dne Popis změny poznámka 

0 VV ČSJ 21. 6. 2003   

A VV ČSJ 17. 2. 2003 Přepracování směrnice, zavedení 
specializací a tříd 

 

B VV ČSJ 21. 4. 2005 Přepracování kritérií pro první jmenování a 
znovu-jmenování. 
Zrušení kritérií pro semináře 

 

C VV ČSJ 19. 3. 2009 Procedura prodlužování kvalifikace aktivních 
rozhodčích 

 

D VV ČSJ 16. 11. 2011 Procedura u klubových rozhodčích, věková 
hranice rozhodčích 

 

E VV ČSJ 21. 11. 2012 Podmínky pro jmenování a znovujmenování 
rozhodčích, textové korektury 

 

F VV ČSJ 18. 4. 2013 Podmínky pro jmenování R2 a podmínky pro 
znovujmenování R1 a R2 

 

G VV ČSJ 19. 1. 2017 Zrušení podmínky předávání žádostí o 
jmenování v případě znovu-jmenování 

 

H VV ČSJ 15. 3. 2018 Komplexní přepracování směrnice, určení 
minimální kvalifikace rozhodčího za 
závodech 

 

 



Nominace rozhodčích na významné závody 2018

Sloupec1CTL Datum Název Třídy Místo HRo PPk ChU Ro Pk U Garant

1 187001 13.04.2018 ČP Slalom I. Fus-7P Nové Mlýny/Nechranice

1 181703 14.04.2018 Pohár Haas+Sohn Fin-7P,Fin-2 Máchovo jezero Babický

1 187002 20.04.2018 ČP Slalom II. Fus-7P Nové Mlýny/Nechranice

1 181302 21.04.2018 Modrá stuha Bezdreva Pir-7P,Evr-3C,Q-2 Bezdrev Sivý

1 181303 21.04.2018 Velká cena YC Lipna 29r-7P,Rs5-7P,Rs7-7P,RsA-7P Lipno - Lipno nad Vltavou Pavlovský Blahoňovský

1 181501 21.04.2018 Lucky regata CaO-7P,Bic-3C, Rac-2,OT-1,Q-1 Jesenice Sikora

1 181704 21.04.2018 Optimistický Mácháč 420-7P,L47-4K,L47-3C,Q-3C Máchovo jezero Háma

1 187003 27.04.2018 ČP Slalom III. Fus-7P Nechranice Malina

1 181705 28.04.2018 Mem. Ing. Böhma Cad-7P,420-3C,Pir-3C,Fin-2,Pir-2,Q-1 Máchovo jezero Martinec

2 182108 28.04.2018
M.B.Keramika - Palavská 

regata

Lar-12mr,Evr-8mz,Fin-8mz,Las-8mz,Evr-

7P,Las-7P,Fin-7P
Nové Mlýny Kafka Vašík Marendová Přikryl Vašík

1 181112 05.05.2018 Jachtařská liga I. Lig-7P Vltava - Praha Pavlovský Vašík Soušek Blahoňovsk

1 181304 05.05.2018 Decathlon Regatta 29r-7P,Rs5-7P,RsA-7P,RsF-7P Lipno - Černá v Pošumaví Brabec Soukupová

1 181801 05.05.2018 Jarní premiéra 420-7P,Q-7P Rozkoš Kormunda

1 182110 05.05.2018 To je celá, to je půl RsV-7P,RsT-3M,Lar-1,Las-1,RsF-1,RsO-1 Brněnská přehrada Vaculka

1 182111 05.05.2018 Pavlovská regata Fb-7P,L47-7P,Las-7P Nové Mlýny Formánek Hofmann

1 181603 12.05.2018 Cena YCN Bic-7P,Fun-7P,Rac-7P,Bic-2,Rac-2 Nechranice Hnízdil Solfronk

1 181802 12.05.2018 Jarní fireballistická Rozkoš Fb-7P,Cad-7P Rozkoš Žák

1 182001 12.05.2018 Májový pohár Evr-7P,L47-3M,Q-3C,Q-3M Velké Dářko Kafka Hofmann

1 181901 19.05.2018 Jarní závod Vau-7P,RsF-2 Seč Havelka

1 182115 19.05.2018 Věstonická Venuše Rac-7P,Fun-7P,Rsx-7P,Bic-7P Nové Mlýny Vykydal Vašík

1 181116 26.05.2018 OYC Regatta RsT-7P Vltava - Praha Jarošová

2 181306 26.05.2018 MČR CaO-12mr,De1-12mr Lipno - Černá v Pošumaví Muroň Soušek Šín Rozsypal Soušek

1 181708 26.05.2018 Mácháčský zápich Rs5-7P,Rs7-7P,RsA-7P,L47-2,Lar-2 Máchovo jezero Martinec

1 182118 26.05.2018 Velká cena YC Dyje 29r-7P,L47-7P,Lar-7P,Vau-7P Nové Mlýny Krabičková Vašík Přikryl

1 182119 26.05.2018 Velká cena ALT Q Q-7P Nové Mlýny Nedbalcová Vašík Přikryl

1 187024 31.05.2018 Gold Cup 2018 De1-7P Wolfgangsee

1 181307 02.06.2018 Cena Šumavy Evr-7P,L47-7P,Las-7P Lipno - Černá v Pošumaví Soušek Vašík Kollros

1 181308 02.06.2018 Lipno Marathon CaO-7P,Tor-7P Lipno - Lipno nad Vltavou Luksch

1 181709 02.06.2018 Bohemia Cup T24-7P,Pir-2,Q-1 Máchovo jezero Martinec

1 181903 02.06.2018 Memoriál Tomáše Dymáka Pir-7P,Evr-2,Fb-2,Fin-2,Las-2,Q-2 Seč Drábek

1 181803 02.06.2018 Pohár Rozkoše Bic-7P,Fun-7P,Rac-7P,Rsx-7P Rozkoš Žák Vykydal Kormunda

1 187006 08.06.2018 ČP Slalom IV. Fus-7P Nové Mlýny/Nechranice

1 181119 09.06.2018 CERE regata Fb-7P,L47-7P,Q-7P,Rs5-7P,RsF-7P Nechranice - CERE Brabec Pavlovský Soušek

1 181208 09.06.2018 YC Kladno Finn Race Fin-7P Jesenice

1 182127 15.06.2018 Jachtařská liga II. Lig-7P Brněnská přehrada Pavlovský Blahoňovský Soušek Vašík

1 187008 15.06.2018 ČP Slalom V. Fus-7P Nové Mlýny/Nechranice

1 181121 16.06.2018 Nechranický skluz Las-7P,Fin-7P Nechranice - CERE Bulířová Bauer

2 181309 16.06.2018 MČR - Windypoint regatta Rs7-12mr,Rs7-7P Lipno - Černá v Pošumaví Soukupová Sehnal Maruška Sehnal

1 181310 16.06.2018 Pohár Hluboké Pir-7P,Vau-7P,Q-2 Bezdrev Sivý

1 181312 16.06.2018 Frymburský pohár CaO-7P,Sta-7P,Tor-7P Lipno - Kovářov Muroň
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Sloupec1CTL Datum Název Třídy Místo HRo PPk ChU Ro Pk U Garant

1 181609 16.06.2018 Hop Regata Cad-7P,Fd-7P,RsA-7P Nechranice Solfronk Hnízdil

1 182002 16.06.2018 Pohár Vysočiny Rac-7P,RsX-7P, Bic-3M Velké Dářko Kuzma

1 181313 21.06.2018 The Crown Cup RsA-8vc,RsT-8vc,RsA-7P,RsT-7P Lipno - Lipno nad Vltavou Brabec Myslík Kotiza

1 187009 22.06.2018 ČP Slalom VI. Fus-7P Nové Mlýny/Nechranice

1 181314 23.06.2018 Modrá stuha Pojišťovny Pir-7P,Q-2 Svět Flosmannov

1 182154 23.06.2018 Kiss my RS II. RsV-7P,RsT-3M,RsF-2 Brněnská přehrada Vaculka

2 182003 29.06.2018 MČR Vaurien Vau-12mr,Vau-6ip Velké Dářko Kafka Hofmann Vavrla Hofmann

1 181315 30.06.2018 O krále Šumavy 420-7P,Cad-7P,Fb-7P,Fd-7P,RsF-7P Lipno - Černá v Pošumaví Brabec Soušek Rozsypal

1 182004 30.06.2018 Šilhánkův memoriál Evr-7P,Lar-7P Velké Dářko Kafka Hofmann Vavrla

2 181317 05.07.2018 MMČR - Vítr a slunce Fb-12mr,29r-7P,420-7P,Cad-12mr,Fd-7P Lipno - Černá v Pošumaví Brabec Soušek Kollros Waisser Soušek

2 181711 05.07.2018 MMČR Pirát Pir-12mr Máchovo jezero Háma Marian Marian

1 182005 07.07.2018 Závod mladých nadějí
Bic-7P,L47-3C,L47-3M,Q-4K,Q-3C,Q-3M,Evr-

4K
Velké Dářko Kamenský Kafka Kuzma

2 181126 13.07.2018
MMČR MR 2.4mR - Prague 

Sail Open
MR-12mr Vltava - Praha Vašík Soušek Šín Rozsypal Vašík

1 181712 14.07.2018 Maier Star Cup Sta-7P,Sta-2 Máchovo jezero Háma

1 182006 14.07.2018 Bambusová regata L47-7P,Q-7P Velké Dářko Kamenský Kafka Kuzma

1 182136 14.07.2018 Moravia Cup Sta-7P Vranovská přehrada Bradáč

1 181713 21.07.2018 Mistrovství české flotily Sta-7P,Lar-4K,Lar-3C,Sta-2,Q-2 Máchovo jezero Martinec

2 187011 23.07.2018 MČR FUN Fun-12mr,Fus-12mr,Bic-8iz Viganj Pavlovský Waisser Muroň Žák,Nedbalcová Pavlovský

1 182412 03.08.2018 Interpohár 2018 Lar-7P,Evr-6ip,L47-6ip,Lar-6ip,Q-6ip Olešná Vavrla Rozsypal Boroš Kuřava, Kafka

1 181213 04.08.2018 TEAM RACING PODĚBRADY TR-7P Jezero Poděbrady Šindýlek Soušek Šín Sehnal

1 181320 04.08.2018 Bezdrevský kapr Fd-7P,Fb-3C Bezdrev Luksch

1 181714 04.08.2018 Mem. Oldy Vintišky Sta-7P,Sta-2,Q-1 Máchovo jezero Babický

1 181321 10.08.2018 Jachtařská liga Lig-7P Lipno - Černá v Pošumaví Pavlovský Vašík Blahoňovský Soušek

2 181715 10.08.2018 MČR Star Sta-12mr,Sta-2 Máchovo jezero Martinec Marian Marian

1 181507 11.08.2018 Senior Cup CaO-7P,Bic-3C,Rac-3C,Q-2,OT-1 Jesenice Veselka

2 181323 16.08.2018 MČR - Optimist Q-12mr Lipno - Černá v Pošumaví Brabec Soušek Kollros Rozsypal Soušek

1 181616 25.08.2018 Nechranická buchta Bic-7P,Fun-7P,Rac-7P,Bic-2,Rac-2 Nechranice Hnízdil Solfronk

1 182147 25.08.2018 Pohár YCB Las-3M,Q-3M,RsV-7P,RsT-3M,RsF-3M Brněnská přehrada Marečková

1 182148 25.08.2018 O pohár Vranova Vau-7P,Kaj-1,Q-1,Sta-1 Vranovská přehrada Bradáč

1 187014 25.08.2018 Rofi Pokal Fin-7P Attersee

1 187015 25.08.2018 Laser Grandprix Las-7P,Lar-7P Wolfgangsee

2 181326 30.08.2018 MMČR FINN Fin-12mr Lipno - Kovářov Muroň Sehnal Fialová Vavrla Sehnal

2 181617 30.08.2018 MMČR Bic Bic-12mr,Rac-12mr,Fun-7P,Bic-2,Rac-2 Nechranice Hnízdil Solfronk Solfronk

2 182150 30.08.2018 MČR Rs5-12mr,RsF-12mr,RsF-7P Nové Mlýny Pavlovský Brabec Formánek Nedbalcová Pavlovský

1 181327 31.08.2018 Lipno regata Evr-7P,Lar-7P,Rs7-7P Lipno - Černá v Pošumaví Vašík Waisser

2 181328 31.08.2018 MMČR Tor-12mr,Tor-7P Lipno - Černá v Pošumaví Soušek Rozsypal Šín
Rozsypalová, 

Gvenetadze
Soušek

1 181329 01.09.2018 Borůvková regata Cad-7P,Q-3C Lipno nad Vltavou Luksch

1 181716 01.09.2018 Grand Prix Bohemia T24-7P,Pir-2,Q-1 Máchovo jezero Martinec
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Nominace rozhodčích na významné závody 2018

Sloupec1CTL Datum Název Třídy Místo HRo PPk ChU Ro Pk U Garant

1 181331 08.09.2018 McDonalds LipnOptík 2018 Q-7P,420-7P Lipno - Černá v Pošumaví Soušek Rozsypal

1 182153 08.09.2018 Kiss My RS III. RsV-7P,RsT-3M,RsF-7P,RsO-1 Brněnská přehrada Vaculka

1 182156 08.09.2018 Czech Supercup Bic-7P,Fun-7P,Rac-7P,Rsx-7P Nové Mlýny Vašík Nedbalcová

1 182208 08.09.2018 Podzimní sokolská regata Vau-7P,Vau-6ip,Q-2 Tovačov Svozil

1 182415 08.09.2018 OMA Cup Fin-7P Olešná Vavrla Kafka

1 187017 14.09.2018 ČP Slalom VIII. Fus-7P Nové Mlýny/Nechranice

1 181510 15.09.2018 Švestková regata
L47-7P,Las-7P,Pir-7P,Evr-3C,Fb-3C,Fin-

3C,Fin-2
Jesenice Chaloupek

1 182160 15.09.2018 Moravia Skiff Regatta 29r-7P,Rs7-7P,RsA-7P Nové Mlýny Pavlovský Vašík

1 187023 15.09.2018 D-One Attersee Trophy De1-7P Attersee

1 187018 16.09.2018 7. Offshore Cup ČANY Nj-7P Německo, Balt

2 181621 21.09.2018 MMČR FD Fd-12mr Nechranice Rozsypal Waisser Solfronk Sehnal Sehnal

1 182163 21.09.2018 Modrý hrozen + CECC CZE Lar-7P,420-7P,Cad-7P,Cad-6ip Nové Mlýny Merendová Vašík Přikryl, Kafka

1 187019 21.09.2018 ČP Slalom IX. Fus-7P Nechranice Malina

1 181718 22.09.2018 Lighthouse Cup Pir-7P,Sta-7P,Sta-4K,Pir-2,Fin-1,Q-1 Máchovo jezero Háma

1 182008 22.09.2018 Dářkovské finále Rs5-7P,RsF-7P Velké Dářko Kamenský Kuzma

2 182164 22.09.2018 Mem. Miloše Alexy RsV-12mr,Vau-7P,RsF-2,RsT-2,Fb-1 Brněnská přehrada Pavlovský Blahoňovský Nováková Malec Pavlovský

1 182165 22.09.2018 Modrý hrozen Q Q-7P Nové Mlýny Nedbalcová Vašík Přikryl, Kafka

1 181719 27.09.2018 Grand Prix Czech Republic T24-8vc,T24-7P Máchovo jezero Martinec Soušek

2 181139 28.09.2018 Nechranický skluz 29r-12mr,29r-7P Nechranice Ott Bauer

2 182167 28.09.2018 MČR Evr-12mr,L47-12mr,Las-12mr Nové Mlýny Kafka Vašík Merendová Vavrla, Vašík

1 182168 28.09.2018 Burčáková regata Fb-7P,Fd-7P,420-8vc Nové Mlýny Přikryl Vašík Formánek Vavrla, 

1 181511 29.09.2018
Jesenický marathon 

Catamaran Open
CaO-7P,Rac-3D,OT-1,Q-1 Jesenice Veselka

1 187020 05.10.2018 ČP Slalom X. Fus-7P Nové Mlýny/Nechranice

1 181332 06.10.2018 Lipenský kotrmelec Rs5-7P,Rs7-7P,RsA-7P Lipno - Lipno nad Vltavou Soukupová Chodora

1 181333 06.10.2018 Jestřábí Open CaO-7P,Tor-7P Lipno - Černá v Pošumaví Muroň Soušek Gvenetadze

1 182171 06.10.2018 Mem. Jana Sedláka Las-3M,RsV-7P,RsF-3M,Q-3M,Lar-2 Brněnská přehrada Marečková

2 187021 13.10.2018 22. Česká námořní rallye NJ-12mr, NJ-7P Chorvatsko Sládeček Vanický Brabec Vašík Vašík

2 181143 26.10.2018
MMČR Team Racing 420 - 

Velká cena Prahy
TMR-12mr Vltava - Praha Vašík Soušek Nováková umpires Soušek

2 181144 02.11.2018
MMČR Team Raacing Q - O 

krále Prahy
TRQ-12mr Vltava - Praha Sehnal Vašík Nováková umpires Vašík

2 181145 03.11.2018 Champagne Race - MČR ORC Orc-12mr Vodice Marinov

1 187022 09.11.2018 16. Jabuka NJ-7P Chorvatsko
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Nominace funkcionářů na MČR

CTL Datum Lodní třída Funkce Jméno

182108 28.04.2018 Lar HR Kafka Richard
Nové Mlýny R Merendová Jana

P-PK Vašík Radim
PK Přikryl Petr
měřič Lar
garant Vašík Radim

181306 26.05.2018 CaO HR Muroň Pavel
Lipno De1 R Šín Karel

P-PK Soušek Martin
PK Rozsypal Vladimír
měřič CaO
měřič De1
garant Soušek Martin

181309 16.06.2018 Rs7 HR Soukupová Magdalena
Lipno R Maruška Karel

P-PK Sehnal René
měřič Rs7
garant Sehnal René

182003 29.06.2018 Vau HR Kafka Richard
Dářko P-PK Hofmann Lubomír

PK Vavrla Lukáš
měřič Vau
garant Hofmann Lubomír

181317 05.07.2018 Cad HR Brabec Václav
Lipno FB R Kollros Václav

P-PK Soušek Martin
PK Waisser Richard
měřič Cad
měřič FB
garant Soušek Martin

181711 05.07.2018 Pir HR Háma Petr
Máchovo jezero P-PK Marian Jan

měřič Pir
garant Marian Jan

181126 13.07.2018 MR HR Vašík Radim
Praha R Šín Karel

CH-U Soušek Martin
U Rozsypal Vladimír
měřič MR
garant Vašík Radim

187011 23.07.2018 Fun HR Pavlovský Marek
Viganj Fus R Muroň Pavel

P-PK Waisser Richard
PK Žák Ivan
PK Nedbalcová Kateřina



Nominace funkcionářů na MČR

CTL Datum Lodní třída Funkce Jméno

měřič Fun
měřič Fus
garant Pavlovský Marek

181715 10.08.2018 Sta HR Martinec Ladislav
Máchovo jezero P-PK Marian Jan

měřič Sta
garant Marian Jan

181323 16.08.2018 Q HR Brabec Václav
Lipno R Kollros Václav

P-PK Soušek Martin
PK Waisser Richard
měřič Q
garant Soušek Martin

181326 30.08.2018 Fin HR Muroň Pavel
Lipno R Fialová Štěpánka

P-PK Sehnal René
PK Vavrla Lukáš
měřič Fin
garant Sehnal René

181617 30.08.2018 Bic HR Hnízdil Václav
Nechranice Rac P-PK Solfronk Antonín

měřič Bic
měřič Rac
garant Solfronk Antonín

182150 30.08.2018 RsF HR Pavlovský Marek
Nové Mlýny Rs5 R Formánek Tomáš

P-PK Brabec Václav
PK Nedbalcová Kateřina
měřič RsF
měřič Rs5
garant Pavlovský Marek

181328 31.08.2018 Tor HR Soušek Martin
Lipno R Karel Šín

P-PK Rozsypal Vladimír
PK Rozsypalová Věra
PK Gvenetadze Tim
měřič Tor
garant Soušek Martin

181621 21.09.2018 FD HR Rozsypal Vladimír
Nechranice R Solfronk Antonín

P-PK Waisser Richard
PK Sehnal René
měřič FD
garant Sehnal René



Nominace funkcionářů na MČR

CTL Datum Lodní třída Funkce Jméno

182164 22.09.2018 RsV HR Pavlovský Marek
Brno R Nováková Ludmila

P-PK Blahoňovský Jan
PK Malec Martin
měřič RsV
garant Pavlovský Marek

181139 28.09.2018 29r HR Ott Vítězslav
Nechranice měřič Rs7

garant Bauer Karel
182167 28.09.2018 Evr HR Kafka Richard

Nové Mlýny Las R Merendová Jana
L47 P-PK Vašík Radim

PK Vavrla Lukáš
PK Nedbalcová Kateřina
měřič Evr
měřič L47
měřič Las
garant Vašík Radim

187021 13.10.2018 Nj HR Sládeček Petr
Chorvatsko R Brabec Václav

P-PK Vanický Dušan
PK Vašík Radim
měřič Nj
garant Vašík Radim

181143 26.10.2018 TMR-420 HR Vašík Radim
Praha R Nováková Ludmila

CH-U Soušek Martin
U Umpires
měřič 420
garant Soušek Martin

181144 02.11.2018 TMR-Q HR Sehnal René
Praha R Nováková Ludmila

CH-U Vašík Radim
U Umpires
měřič Q
garant Vašík Radim

181145 03.11.2018 Orc HR Marinov Denis
Chorvatsko R

P-PK
PK
PK
měřič Orc
garant



Přehled práce PR leden-únor 2018 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Jachtařský ples a anketa Jachtař roku 
Jachtařská akademie 
Světový pohár Miami 
Lední jachting 
Jean Le Cam v Praze 
Milan Koláček komentuje Volvo Ocean Race  
Výstava For Boat 
 
2) Jachtař roku 2017 a Společenský večer českého jachtingu – 19. 1. akce úspěšně proběhla a byla 
prezentována v médiích 
 
3) Byl vytvořen ve spolupráci s Martinou Barnetovou Grafický návrh obálky ročenky ČSJ – ročenka 
připravena k distribuci na konferenci ČSJ 
 
4) Spolupracovala jsem na příloze Hospodářských novin s tématem Jachting – vyjde na začátku března, 
obsahuje mimo jiné rozhovor s jachtařem roku, článek o tom, jak a kde začít s jachtingem a další témata. 
 
5) Proběhla prezentace jachtingu a ČSJ na výstavě Go Brno. 
 
6) Web – pokračovaly práce na plnění nového webu 
 
7) Pokračovaly přípravy na výstavu FOR BOAT – expozice ČSJ bude mít letos bazén 22 x 7 metrů, poplují 
Optimisty, Tery a Bicy, vystavené budou třídy RS, dále FD, 29er a 420. Výstava proběhne 9.–11. 3. v Praze 
v Letňanech. 
 
8) Trička, kraťasy a převlečníky pro reprezentanty – byly vypracovány grafické návrhy, čeká se na finální 
výběr 
 
9) Byla vytvořena prezentace jachtingu v knížce Cesta ke sportu 
 
10) Mediální spolupráce s paní Martykánovou – na doporučení Zdeňka Sünderhaufa proběhla schůzka 
s paní Martykánovou (OSVČ v oboru PR a marketing), která nabídla pomoc při medializaci jachtingu, pro 
začátek jsme se domluvili na přípravě rozhovoru s Benjamínem Přikrylem a na případné pomoci s medializací 
ME třídy Finn v Cadizu. 

 
Plán práce na březen a duben 2018 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
ME Finn Cadiz 
Princess Sophia Trophy Mallorka 
Světový pohár v Hyeres 
MEJ Laser Radial Balaton 
MEJ Laser 4.7 Patras Řecko 
Easter Regata Garda 29er 
Optimist Garda Meeting 
Pálavská regata 
Velikonoční regata 
Transat AG2R 



 
2) Dokončit plnění webu ČSJ – doplnit chybějící statické stránky a především reprezentační družstvo – stále 
čekám na informace od většiny reprezentantů 
 
3) Výstava FOR BOAT – prezentovat jachting a ČSJ na pražské výstavě s cílem přilákat k jachtingu nové lidi, 
děti a sponzory - proběhne 9.-11.3. 
 
4) Jachtař roku 2018 – začít plánovat a organizovat anketu – doladit pravidla hlasování podle připomínek, 
vybrat datum, místo a organizátora akce 
 
5) Prezentovat PR na Konferenci ČSJ 
 
6) Postupně připravit představení a rozhovory s jednotlivými reprezentanty (RD, RDJ, SCM a SPS) pro 
různá tištěná média. 
 
 
3. 3. 2018 Eva Skořepová 
 
 
 



Zpráva ze školení HZS ČSJ v roce 2018 

Jako každoročně i letos se uskutečnily školení členů HZS ČSJ pro ty, kteří potřebovali obnovení 

platnosti průkazů a také současně školení nových členů a asistentů. 

První školení bylo v Duchcově dne 10. 2. 2018 a připravil ho Martin Kršňák, krajský náčelník HZS ČSJ 

krajů Ústeckého a Libereckého. Dostavilo se téměř 60 zájemců, kteří získali nové informace  

i praktické rady, jak si počínat při službě.  

 

Druhé školení bylo v Brně dne 24. 2. 2018 a připravil ho Radim Vašík, krajský náčelník HZS ČSJ 

Jihomoravského kraje. Tam se sjelo opět přes 50 zájemců a také zde se všichni dozvěděli novinky 

 a vyměnili si zkušenosti. 

 

Třetí školení bylo dne 10. 3. 2018 v Plzni a uskutečnilo se pod taktovkou Františka Vitáka, krajského 

náčelníka HZS ČSJ krajů Plzeňského a Karlovarského.  Dostavilo se téměř 50 účastníků a také ti si 

odváželi mnohé dobré poznatky a zkušenosti. 

Všechna školení byla velmi dobře organizačně zajištěna počínaje připravenými místnostmi, přes 

připravenou přednášku o neodkladné resuscitaci a zajištění stravování účastníků konče.  Frekventanti 

vyslechli další přednášky o historii HZS ČSJ, o spolupráci záchranářů s rozhodčími a trenéry, o 

technické pomoci lodím a osobám na vodě a získali také základní informace o meteorologii a jejím 

působením na jachting s důrazem na nebezpečí, které meteorologické jevy přináší.  Všechny 

přednášky byly doprovázeny prezentacemi a nutno říci, že nově zakoupený projektor a plátno všem 

přednáškám dodalo patřičný lesk. 

Vše se odehrávalo v přátelské a aktivní atmosféře, což je velkým kladem těchto školení. Účastníci 

velmi oceňovali podporu, které se této službě dostává od VV ČSJ, kterému vyjadřují poděkování 

současně s přáním, aby tato podpora pokračovala. Vnímají jí jako výraz toho, že si VV ČSJ jejich práce 

váží. Za to jsou připraveni sloužit ve prospěch závodníků a všech ostatních při všech akcích ČSJ.  

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, lektorům i frekventantům a přát si, aby na vodě měli 

záchranáři co nejméně práce. Nicméně chceme ujistit jachtařskou veřejnost, že jsme dobře 

připraveni.  

Tím byl letošní seriál školení uzavřen a další budou až v příštím roce. 

K. Švec, 12. 3. 2018 
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